ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 327
На 3 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н

р е д:

1. Проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване.
Докладва: Емил Войнов.
2. Регистрация на наблюдатели, застъпници и упълномощени
представители на партии и коалиции извън страната.
Докладва: Силва Дюкенджиева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова
2а. Доклад във връзка с организацията на изборния ден и
пропускателния режим.
Докладва: Севинч Солакова
3. Доклад относно машинно гласуване.
Докладва: Таня Йосифова
3а.Приемане

на

принципно

решение

за

изключване

на

заснемащите устройства.
Докладва: Силва Дюкенджиева
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов,
Цветанка Георгиева
5. Доклади относно организацията и провеждането на изборите
извън страната.
Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Таня Цанева, Паскал Бояджийски
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Бойчо Арнаудов, Ивайло Ивков, Катя
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Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева, Емил Войнов
7. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Паскал Бояджийски, Мирослав Джеров,
Емил Войнов, Мария Бойкинова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Николай Николов
7. Разни.
Докладва: Таня Цанева
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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14,10 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
откривам заседанието на Централната избирателна комисия на 3 април
2021 г. Виждате във вътрешната мрежа проекта на дневния ред с
докладчиците. Има ли желаещи за включване в дневния ред? Госпожа
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. 2 – регистрация на
упълномощени представители, в т. 5 – доклади относно организацията на
изборите извън страната, и в т. 6. – доклади по жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да ме включите в т. 2 и в т. 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Цанева.

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожа

Таня
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колегата Димитров ме помоли, тъй като е
дежурен, да докладвам в точки: жалби,

разни и в гласуване извън

страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако може, и мен да включите в
гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в жалби и
сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В точката за регистрация на застъпници.
И като отделна точка - във връзка с организацията на изборния ден и
пропускателния режим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде т. 2а.
Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Госпожа

Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми господин председател,
моля да включите точка за принципно решение за изключване на
заснемащите устройства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде т. 3а.
Колеги, не виждам други желаещи. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, започваме с точка втора. Заповядайте, госпожо
Дюкенджиева.
Точка

2.

Регистрация

на

наблюдатели,

застъпници

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната.

и
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в моята папка в днешно заседание има проект за
решение за регистрация на един наблюдател от Сдружение „Демокрация
и законност”. Заявлението е постъпила с вх. № 16 от вчерашна дата,
подписано от представляващия сдружението. Тази организация е
регистрирана с наше Решение № 2254.
Има всички необходими документи. Извършена е проверка на
лицето, поради което, колеги, ви предлагам да регистрираме един
упълномощен представител от Сдружение „Демокрация и законност”, а
именно Мирослава Симеонова Николова-Гьокова. Да бъде вписана в
публичния регистър и да й се издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложение за проект на решение. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия

Стойчева,

Таня Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2390.
СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

продължавам. Следващият проект за решение е по повод регистрация на
Сдружение „Младежко европейско общество”.
Заявлението е постъпило с вх. № 29 от 2 април, вписано в
регистъра. Сдружението се представлява от Иво Викторов Георгиев. Към
заявлението са приложени пълномощно от представляващия в полза на
Д.

С.

Г.,

пълномощно

от

представляващия

сдружението в полза на 26 лица, които да бъдат регистрирани, декларации
и списък с имената и единните граждански номера. От разпечатката в
Агенцията по вписванията, Търговския регистър и Регистъра на
юридическите лица с нестопаска цел е видно, че то е за извършване на
дейност в обществена полза.
Извършена е проверка от „Информационно обслужване”, от която
се установява, че от заявените 26 лица 19 от лицата отговарят на
изискванията, а за седем лица са установени несъответствия.
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Поради което, колеги, ви предлагам да регистрираме Сдружение
„Младежко европейско общество” за участие с наблюдатели в изборите за
народни

представители

на

4

април

2021

г.

като

българска

неправителствена организация и съответно да регистрираме като
наблюдатели 19 упълномощени представители от сдружението както
следва.
Наблюдателите да се впишат в публичния регистър и да им бъдат
издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2391.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, със
заявление от 2 април под № 7 от Сдружение „Национална младежка
мрежа”,

подписано

от

К.

Ж.

К.,

упълномощен

представител, която е регистрирана с наше Решение № 2193 от 10 март
българска неправителствена организация. Иска се да бъдат регистрирани
като наблюдатели 31 упълномощени представители. Има необходимите
документи. След извършената проверка се установява, че 26 лица
отговарят на изискванията, а за пет лица са установени несъответствия.
Предлагам

ви

да

регистрираме

като

наблюдатели

26

упълномощени представители на Сдружение „Национална младежка
мрежа”. Да се впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
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Солакова,

Силва

Дюкенджиева,

Силвия Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2392.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И, колеги, предлагам ви проект на
решение за заличаване на наблюдател от Сдружение „Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори”. С наше Решение №
2381-НС от 2 април 2021 г. като наблюдател е регистрирано лицето В.
Л. В. Обаче след извършена служебна проверка се установи, че
същото лице е регистрирано като член на секционна избирателна
комисия.
Колеги,

предлагам

да

заличим

като

наблюдател

един

упълномощен представител на Сдружение „Гражданска инициатива за
свободни и демократични избори”, така както казах. Решението подлежи
на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2393.
Госпожа Иванова има думата.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № НС-11-44/3 от 2 април 2021 г. е представен списък за
публикуване на интернет страницата на ЦИК на упълномощени
представители от коалицията „Демократична България – обединение”.
Заявени са за публикуване общо 30 упълномощени представители, но от
извършена визуална справка по списъка става ясно, че има един
пропуснат номер, тоест на практика са заявени 29 лица, независимо че по
списък са 30.
От извършената проверка се установяват две несъответствия за
две от лицата, поради което аз ви предлагам с протоколно решение да
одобрим на нашата интернет страница да бъдат публикувани 27
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упълномощени представители на коалиция „Демократична България –
обединение” за извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-184 от 2 април 2021 г. е постъпило едно
писмо

с

молба

от

госпожа

В.,

която

е

главен

секретар

на

политическа партия „Има такъв народ” във връзка със списък на
упълномощените представители на партията, публикуван на интернет
страницата на Централната избирателна комисия с доклад от 2 април, и
молят да предоставим копие от протокола за проверка на съответствието с
регистъра „Население” на заявените за регистрация със съответния
входящ номер лица.
В тази връзка съм изготвил писмо в моята папка от днес, с което
ви предлагам да изпратим на политическа партия „Има такъв наред”
заверено копие от протокола за съответствието с регистър „Население” на
заявените за регистрация под съответния входящ номер представители на
политическата партия.
Това е предложението ми за писмо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е заявление
по образец за регистрация на застъпник от партия „Движение за права и
свободи”. Представена е декларация от лицето, което е предложено за
застъпник.
приносителя,

Приложени
който

е

са

всички

необходими

преупълномощено

лице

пълномощни
от

от

упълномощен

представител на председателя на партия Движение за права и свободи.
След извършената проверка се установява, че лицето отговаря на
изискванията на Изборния кодекс. Затова ви предлагам да приемем
решение за регистрация на застъпник на кандидатската листа на партия
„Движение за права и свободи” в избирателна секция извън страната
лицето Д. М. Р. със съответния ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решение от 2394.
Преминаваме към точка 2а. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 2а. . Доклад във връзка с организацията на изборния ден и
пропускателния режим.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви на първо
място писмото, което сме получили в Централната избирателна комисия
от главния секретар на Народното събрание с вх. № НС-02-50-1 от 2
април 2021 г. с приложена заповед, която ние получихме, издадена на 31
март 2021 г. относно достъпа до сградата на Народното събрание.
Приложено е и становище от полк. П., който е ръководител на
звеното „Охрана от НСО” в сградата на Народното събрание.
Виждате, че съгласно това писмо, включително и с оглед
изразеното становище, освен на входовете от „Дондуков” и Източното
крило пропускателни пунктове се образуват на още три места: пост № 7,
първи етаж, пост № 8 и пост 9. Така при възможност от страна на НСО
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Народното събрание е в готовност да осигури технически разполагането и
на други постове, посочени в писмото ни.
С оглед на това писмо ние преработихме списъците по постовете
и аз ви предлагам да ги гласуваме, да ги одобрим и да ги предоставим на
съответните постове, за да може да се допускат лицата, които имат право,
до съответните зали и помещения в сградата на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по

гласуване

одобряването

на

списъците

за

преминаване

през

пропускателните пунктове.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова,

Силва

Дюкенджиева,

Силвия Стойчева,

Таня

Цанева,

Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към точка първа. Господин Войнов,
заповядайте.
Точка 1. Проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моята папка има
една подпапка с проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции
при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април.
Идеята на това решение е следната. Да се извърши контролно
преброяване на контролните разписки в 93 избирателни секции, а именно
по три избирателни секции във всеки изборен район, като тези
избирателни секции да се определят от Централната избирателна комисия
на случаен принцип. Да се оповестят в 20 ч. на 4 април и да се публикуват
на интернет страницата на Централната избирателна комисия, като всяка
районна избирателна комисия незабавно да бъде уведомена за трите
избирателни секции, които са в нейния изборен район.
След това процедурата, която се предвижда, е следната. Всяка
районна избирателна комисия с решение определя трима членове на РИК,
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всеки един от които посещава една от определените секции, в която носи
протокол, който трябва да бъде попълнен, и секционната избирателна
комисия под наблюдението на члена на районната избирателна комисия
извършва преброяване на контролните разписки от машинното гласуване,
като вписва резултатите в този протокол. След това протоколът се поставя
в плик, който се запечатва и подписва от членовете на секционната
комисия и от присъствалия член на районната избирателна комисия. След
това този плик, без да се разпечатва, се предава в районната избирателна
комисия заедно с останалите книжа и материали. Също без да се
разпечатва в РИК след това районната избирателна комисия предава на
Централната избирателна комисия трите запечатани плика от съответния
изборен район от трите избирателни секции.
В моята папка съм изготвил и приложение, а именно протокол за
попълване на данните от преброяването на контролните разписки, като
съм се постарал за всеки изборен район протоколът да бъде отделен, тъй
като знаете, че броят на преференциите е различен за различните изборни
райони, тоест броя на кандидатите, които могат да бъдат регистрирани.
Това е общо взето замисълът на проекторешението. С колегата
Чаушев се консултирахме в т. 5, където изречението, че членовете на СИК
подписват протокола, след което го поставят в плик, предлагам след
„плик” да се добави „предоставен от члена на РИК”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, време за
запознаване с проекта и съответно предложения за промяна или
допълнение.
Обявявам 15 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия. Във
връзка с необходимостта от прецизиране на проекта на решение относно
преброяването

на

контролните

разписки

преминаваме към точка трета.
Колега Арнаудов, заповядайте.

на

колегата

Войнов,
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Точка 3. Доклад относно машинното гласуване.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведена
дискусия, моля да бъде изключена камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
процедура по гласуване изключването на камерата.
Гласували 19 членове на ЦИК: за - 19 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
(Изключване на камерата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Арнаудов,
заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с успешното
провеждане на машинното гласуване и гарантиране на неговата сигурност
предлагам Централната избирателна комисия със свое протоколно
решение да приеме, че машините, доставени във всички секции в
страната, където ще се гласува с тях, там, където тези машини не
проработят, да не бъдат подменяни или ремонтирани в днешния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,

Мирослав

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Във връзка с вече приетото протоколно
решение предлагам резервните части и компоненти от „Сиела Норма” АД,
предвидени за ремонт и подмяна на специализираните устройства за
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машинно гласуване, да не бъдат използвани и да бъдат предадени на
Министерството на вътрешните работи за съхранение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В случаите, в които
те се намират в районната избирателна комисия, районната избирателна
комисия да ги предаде на ОД на МВР.
Колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,

Мирослав

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, госпожа Йосифова ще изготви сега писмото, ще го видим
и тогава ще го изпратим.
Във връзка с приетото протоколно решение, предложено от
госпожа

Йосифова,

да

гласуваме

изпращането

на

писмо

до

Министерството на вътрешните работи машините и компонентите за
машини да бъдат иззети и съхранявани от Министерството на вътрешните
работи по областни дирекции.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, процедура по гласуване за последващо
одобрение на писмото, което беше изпратено до районните избирателни
комисии във връзка с току-що решените въпроси.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
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Силва Дюкенджиева, Силвия

Стойчева,

Таня Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
Уважаеми

колеги,

включваме

камерата.

Продължаваме

с

останалите точки от дневния ред.
(Включване на камерата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към точка
пета. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще ви докладвам писма във
връзка с поставени въпроси от работна група „Избори”. Входящ № НС04-01-261 от 2 април с проект на отговор, който е във вътрешната мрежа
относно поставени въпроси от посолството в Хага.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на отговора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия

Стойчева,

Таня Цанева,

Цветанка

Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмо с вх. № НС-04-01-221/2 от 2
април във връзка с удостоверение по чл. 263, ал. 2. Предлагам проект на
отговор във вътрешната мрежа. Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия
Георгиева); против – няма.

Стойчева,

Таня Цанева,

Цветанка
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Писмо с вх. № НС-04-01-178/2 от 1
април отново с въпроси, свързани с мерките ковид в страните и пр., както
и заснемане. Проектът на отговор е във вътрешната мрежа. Запознайте се
и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-23-167 от 1
април.

Това

е

писмо,

наименувано

„жалба”,

от

госпожа

Л.

Предлагам с оглед изложеното да го изпратим на Министерството на
външните работи за преценка за действия по компетентност и
уведомяване на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, представям на вашето внимание
писмо, което е получено от секретариата на работна група „Избори” в
Министерството на външните работи. Моля да се запознаете с него, то е
във вътрешната мрежа. Съдържа файл с всичките секции извън страната и
кога е часът на започване в местно време, часът на започване на изборния
ден в българско време, часът на приключване на работата на секционната
избирателна комисия съобразно Изборния кодекс и местното време в
съответната държава и съответно може да се направи преценка кога се
очакват резултатите от изборните секции. Най-голям брой секционни
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избирателни комисии и протоколи се очакват в часовете между 23 ч.
българско време и 4 ч. българско време, около 380 секции. До броени
минути ще се пусне и онагледен график с оглед обработката на
резултатите извън страната.
И,

колеги,

предлагам

да

помислим

по-нататък,

господин

председател, относно броя на гласувалите извън страната дали ще искаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване изпращането и на писмо във връзка със събирането на данни
относно гласувалите извън страната.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, започна работа временният
комуникационен пост за обработката на гласуването извън страната.
Знаете, в днешния ден се предават изборните книжа и материали, за което
Централната избирателна комисия получава съответните протоколи. Към
момента от около 90 секционни избирателни комисии извън страната сме
получили протоколите, само една е върната със забележка и я очакваме. И
току-що бях уведомена, че са пристигнали още. Така че процесът по
раздаване на

книжата за предстоящите избори

на

секционните

избирателни комисии извън страната върви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодарим за тази
информация.
Колегата Николов.
НИКОЛАЙ

НИКОЛОВ:

Благодаря,

господин

председател.

Уважаеми колеги, докладвам няколко преписки, като ги обединявам. С вх.
№ НС-04-01-265 от 2 април и НС-23-186 от 3 април 2021 г.
Министерството на външните работи ни е поискало информация за
назначени членове на секционни избирателни комисии, техни актуални
телефони или имейли, тъй като не са могли да бъдат намерени. Касае се за
около 15 лица. Част от тях са освободени като членове на секционни
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комисии.

Свързали

сме

се

с

партиите,

които

са

номинирали

неосвободените, всеки един от тях, имаме телефоните, ще ги предоставим
по оперативен път веднага.
Второ, да докладвам, че с вх. № НС-04-01-244 от 2 април 2021 г. е
постъпила при нас молба в сканиран вид от госпожа Г. Ч.
Т. с молба да бъде преназначена за председател на секционната
избирателна комисия № 279 в гр. Ларнака, Кипър. Всъщност по тази
молба ние сме се произнесли и госпожата е назначена за председател на
секционната избирателна комисия в Ларнака с наше решение от 30 март.
Трето, докладвам две преписки, които предлагам да бъдат
изпратени по компетентност на Министерството на външните работи.
Входящ № НС-04-01-142-11 от 2 април 2021 г. Свързах се с тях, не знаят
за предложения, които касаят секция в Германия, а именно секцията в
посолството в Берлин, Германия. Предлагам да се изпрати по
компетентност на Министерството на външните работи. Също така и
писмо с вх. № НС-23-185 от 2 април, с което господин Иван Николаев
Маринов, който е бил добавен на мястото на друг член, е поставен под
карантина от съответните власти и съответно трябва да се търси друг член
на секционната избирателна комисия.
Това ми е предложението за тези две писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте

предложението

за

препращане

по

компетентност

на

Министерството на външните работи.
Процедура по гласуване.
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, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На 2 април в Централната избирателна
комисия са постъпили три писма относно състава на секционната
избирателна комисия в Льовен, Белгия. С вх. № НС-04-01-264, вх. № НС04-01-453-7 и вх. № НС-04-01-264. В тази секционна избирателна комисия
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се твърди, че са постъпили откази от двама от предложените членове от
политически партии. Всъщност с вчерашното Решение № 2389 ние
частично подменихме състава на база на тези откази в секционната
избирателна комисия в Льовен, Белгия, като променихме трима от
членовете на състава на тази секционна избирателна комисия. Ето защо
докладвам тези три писма за сведение.
На следващо място, с вх. № НС-23-175-2 от 2 април 2021 г. е
постъпило заявление от господин С. М., който беше назначен
за

председател

на

секционната

избирателна

комисия

в

Лутън,

Великобритания. Господин М. заявява, че категорично се отказва
от позицията на председател. Дава ни телефон, по който да се свържем,
ако е необходимо, и се надява неговата позиция да бъде уважена от
всички страни. Желае безпроблемни избори.
Трябва да кажа, че господин М. снощи беше освободен с
Решение № 2389 от тази секционна избирателна комисия. Ето защо
докладвам писмото за сведение.
На следващо място, с вх. № НС-10-153-2 от 2 април 2021 г. от
политическа партия ГЕРБ са постъпили уточняващи данни относно 15
членове на секционни избирателни комисии извън страната. Тези
уточнения относно назначените членове са възприети също в снощното
Решение № 2389. Ето защо също докладвам за сведение това писмо, което
е постъпило с вчерашна дата.
На следващо място, с вх. № НС-04-01-153-6 от 2 април 2021 г.
Министерството на външните работи ни е изпратило чрез господин Иван
Кондов,

постоянен

секретар,

заповеди

на

ръководителите

на

дипломатически и консулски представителства относно образуване на
избирателните секции извън страната. Заповедите са изпратени на диск, в
това число.
Предлагам тези заповеди, които сме получили във вчерашния ден
да бъдат публикувани на сайта на Централната избирателна комисия.
Разбира се, тези, които са нови и не са публикувани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

предложението. Процедура по гласуване.

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте
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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, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият ми доклад. С вх. № НС-11-65
от 3 април 2021 г. сме получили от госпожа Н. Й. писмо, с
което заявява, че в секцията „Заповеди за образуване извън страната” на
интернет страницата на ЦИК следва да бъде актуализирана в частта
относно Франция. Налице е заповед за промяна на адреса на съответната
секция.

С

току-що

приетото

решение,

с

което

публикуваме

новоиздадените заповеди от страна на заместник-министъра ние
отговаряме на този апел на госпожа Й.

във връзка със секцията

във Франция. За сведение.
На следващо място, уважаеми колеги, докладвам във връзка с вх.
№ НС-04-01-261 от 2 април 2021 г., с което ни информират, че във връзка
с проблеми в гласуването, което предстои да се осъществи на територията
на Нидерландия, а именно молят за становище в спешен порядък дали
българските граждани с болестна симптоматика могат да бъдат допуснати
да гласуват в съответната изборна секция. „В случай че това не е
възможно,

да

ни

представите

референция

към

приложимото

законодателство. В случай че това е възможно, да ни представите
аргументирано становище за начина, по който това може да стане.”
По този въпрос докладвах вчера едно писмо от Министерството на
външните работи, което е изпратено до всички общности, така че
докладвам това за сведение.
На следващо място, докладвам писмо с дата 3 април от господин
Ж.

Ж.

с

молба

за

спешен

отговор

във

връзка

с

различни

тълкувания на методическите указания за гласуване извън страната.
„Моля да уточните, дали избирателят следва да положи подписа си под
декларация Приложение № 22 пред секционната избирателна комисия
или може да я представи вече попълнена и подписана.”
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Предвид съдържанието на методическите указания докладвам и
това писмо за сведение.
Последно, докладвам с вх. № НС-04-01-24/15 от 2 април 2021 г. за
сведение една паметна бележка от господин Ради Игнатов, която е във
връзка със среща, проведена в Министерството на външните работи с
Парламентарната асамблея на ОССЕ.
КАТЯ ИВАНОВА: В тази връзка на мен ми е разпределена същата
паметна бележка от господин Ради Игнатов с вх. № НС-04-01-24/15 от 2
април относно проведената среща между заместник-министър на
външните работи с Парламентарната асамблея на ОССЕ.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И само още два доклада. С вх. № НС-0401-263 от 2 април 2021 г. са постъпили едни отбелязвания за неточност в
име на назначен член на секционната избирателна комисия. Това е
регулирано с Решение № 2389. Днес, на 3 април, обаче с вх. № НС-23123/1 от 3 април е пристигнало първото засега, надявам се и единствено,
отбелязване, че е допусната техническа грешка в Решение № 2389, а
именно една госпожа, която погрешно е вписана „Нели” вместо „Нела”,
което ще поправим с днешното решение.
И последно, с вх. № НС-23-184 от 2 април 2021 г. ни е изпратен от
господин Т. К. съставът на секционната избирателна комисия в
Етербек, Белгия.
Това е последното засега. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

десет

минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Продължаваме

заседанието на Централната избирателна комисия.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само един доклад за сведение, очакваме
го и през комуникационния пункт № НС-23-189 от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Благодаря

ви.

Връщаме към доклади относно регистрацията на наблюдатели – точка
втора.
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Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Точка

2.

Регистрация

на

наблюдатели,

застъпници

и

упълномощени представители на партии и коалиции извън страната.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин председател.
Вх. № 30, последния регистър, днес, постъпи заявление от
сдружение „Зелена младост“, представлявана от Ростислава Стефанова
Георгиева за регистрация на организацията за участие с наблюдателите.
Представено е пълномощно в полза на 7 лица, 7 броя декларации, списък
с името и ЕГН.
От разпечатката на Агенцията по вписванията се установява, че
сдружението е в обществена полза. Извършена е проверка и от проверката
се установява, че от подадените 7 лица 6 от лицата отговарят на
изискванията и за едно лице са установени несъответствия.
Колеги, предлагам ви да регистрираме сдружение „Зелена
младост“ за участие в наблюдатели за избори за народни представители
като българска неправителствена организация и да регистрираме
съответно шестте упълномощени представители на сдружението, като те
бъдат вписани в регистъра и им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Кристина

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2395-НС.
Колеги, минаваме към точка трета „а“. Госпожа Дюкенджиева.
Точка 3а. Принципно решение за изключване на заснемащи
устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка, от
вчерашно заседание, има качен проект на решение № 4929 за изключване
на заснемащите устройства. Решението е стандартно – такова, каквото е
приемано на всички избори. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, във вр. с
чл. 3, ал. 1, в деня на изборите за народни представители на 4 април на
територията на цялата страна за времето от 7 до 20 часа, а там, където
гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21 часа, да бъде
преустановено използването и да се изключат заснемащите устройства,
камерите и да бъдат закрити техните обективи в изборните помещения.
Точка втора: „Районните избирателни комисии осъществяват
контрол при наличие на включени и заснемащи устройства“ - „в изборния
ден“ трябва да е, тук е техническа грешка - „в помещенията за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като много говорим в последните
седмици за видео разследването след приключване на изборния ден и тъй
като съдът още не е решил как трябва да бъде, дали трябва да има
заснемане или не след края на изборите, затова предлагам след точка 1 да
се включи нова точка със следното съдържание: „След приключване на
гласуването в изборния ден заснемащите устройства, камерите могат да
бъдат включени и техните обективи открити.“ и съответно точка 2 да
стане точка 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Войнов?
Държите ли на предложението?
Колеги, процедура по гласуване на предложението на Войнов за
включване на допълнително изречение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – 11 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги
Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и
Таня Йосифова).
Предложението не се приема.
Има ли други предложения? Не виждам. Да гласуваме проекта на
решение.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева и Таня Йосифова); против – 6 (Емил Войнов, Ивайло
Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева).
Господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз не мога да повярвам, че едно
решение, което е от 2011 г. постоянно се взема от Централната
избирателна комисия и което седи да гарантира това, че няма да се
проследяват кои избиратели, дали ще ходят да гласуват или няма да ходят
да гласуват, не се приема. Тези камери са вън. Целта им е още от самото
начало на приемане на подобни решения да се намали контролът върху
избирателите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Моля за прегласуване, тъй като не разбрах,
че това се гласува.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, моля
да прекратите гласуването и всички колеги щом не чуват в шумотевицата,
и аз не чувам и аз какво гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, една част от
колегите считат, че в случая се гласува предложението на колегата
Войнов и не следят какво точно съм обявил за гласуване. В тази връзка,
колеги, госпожа Йосифова, която не беше разбрала, че се гласува
решението, тъй като предложението на господин Войнов не мина, поиска
прегласуване. Колеги, когато не сме приключили точката, съгласно
правилника и колега иска прегласуване с мотив, че не е знаел точно какво
гласува, прегласуваме. Затова, колеги, отново прегласуваме проекта на
решение на госпожа Дюкенджиева без предложението на господин
Войнов.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
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Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Таня Йосифова); против – 6
(Емил Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).
Колега Дюкенджиева, сдобихте се с номер на решението 2396-НС.
Госпожо Солакова - Административни преписки.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа
има едно писмо, което сме получили от изборния анализатор от ОССЕ
господин Марсел Надж. Отново се е обърнал към нас с искане за
допълнителна информация относно броя на избирателите в списъците на
заличените лица и броя на издадените заявления за гласуване на друго
място.
Отговорът е във вътрешната мрежа. Моля да изпратим този
отговор със съответния брой, така както е поискана информацията от нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Кристина

Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
В тази връзка, уважаеми колеги, е свързан доклад в моята папка
ще

видите:

НС-18-5/8

от

03.04.2021

г.

Писмото

е

от

Д.

Х.

като асистент на наблюдателите от ОССЕ, с което ни уведомяват, че от
името на господин Надж изборен анализатор в ограничената мисия, би
искала да помоли да възможност да бъде представено копие от доклада на
5 април 2021 г. между 14.00 и 14.30 часа на председателя на ЦИК. Мисля
да отговорим, че няма проблем, ние ще сме тук, да може да го предаде.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Кристина
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Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение.

Получили

сме

информация

от

Върховна

касационна

прокуратура. Адресирано е до Министерство на вътрешните работи,
Държавна

агенция

„Национална

сигурност“

и

до

Централната

избирателна комисия. Те изпращат списък на дежурните прокурори за
техните координати в изборния ден. Всъщност дежурството започва от 3
април 14.30 часа. За сведение, копие ще бъде в зала и ще бъде
предоставено и на председателя в кабинета.
Докладвам ви за сведение едно писмо, което сме получили от Ива
Колева от ПП АТАКА. С този имейл ни информира, че има налични хора
за мобилните секции, тъй като телевизиите непрекъснато тръбят, че няма
желаещи за тези секции. Тя ни

информира че има хора, които имат

желание да се включат в такива секции. Аз ви го докладвам за сведение,
защото считам, че до този момент Централната избирателна комисия,
колкото и активна да беше, тя не съумя да представи координатите на
тези лица на съответните компетентни институции, които да имат
предвид при съставянето на съставите на подвижните секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги?

Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение ви докладвам от главния
държавен здравен инспектор до председателя на Националната мрежа за
граждански контрол, с копие до Централната избирателна комисия, във
връзка със запитване, което е постъпило при инспектора относно
поставянето на карантина. Информира за съответно издадените заповеди
и препоръчва, отчитайки динамиката при въвеждане на временни
противоепидемични мерки на територията на страната, регулярно да се
проследяват публикуваните заповеди и има добавен линк. За сведение на
Централната избирателна комисия.
Колеги, получаваме много писма във връзка с изпълнението на
задълженията на областните управители по оперативния план на
Централната избирателна комисия. Докладвам ви за сведение този факт –
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те ще се събират в една отделно обособена папка, за което моля за
протоколно решение, за да не бъде ангажирано време и внимание на
председател и на зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писма от
районна избирателна комисия Ловеч и от община Драгоман, районна
избирателна комисия в 26-и изборен район. Изпращат ни информация за
промяна в адресите на секциите. За сведение ви ги докладвам. Госпожа
Йосифова ги е докладвала за изпращане и те са изпратени.
Колеги, във вътрешната мрежа има предложен график, който е
примерен във връзка с оперативния план за заседанието на ЦИК в
изборния ден. Съобразен е с часовете за събиране на информация относно
броя на гласувалите. Моля да одобрим графика който, пак казвам, е
условен и тези часове може да бъдат променяни в зависимост от
постъпващите преписки и организацията, която ще създаде председателят
на 4 април.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по одобряване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Кристина

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов, междувременно, за да минем към „Дела, жалби
и сигнали“.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председателят.
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-00-279 от 2
април. Писмото е от „Информационно обслужване“. С него ни
уведомяват, че на 16 март са изпратили на ЦИК предложение за
технически формат на данните, които ще бъдат изчитани от запаметяващи
технически устройства на устройствата за машинно гласуване.
Припомням, че на 26 март е проведена тристранна среща между
ЦИК, „Сиела Норма“ и „Информационно обслужване“, на която е
повдигнат въпросът, че не са представени по официален път чрез ЦИК,
ЗТУ с текстовите данни за 31 МИР-а. Информират ни, че до настоящия
момент, тоест до вчера не са получили гореописаните ЗТУ с текстови
данни.
Както знаете, във връзка с комисията вчера вечерта след среща със
„Сиела Норма“ тези запаметяващи технически устройства с текстови
данни за 31 МИР-а бяха предадени на „Информационно обслужване“ към
22 часа, поради което докладвам това писмо за сведение.
Още едно писмо ви докладвам с вх. № НС-22-1506 от 2 април.
Писмото е от А. Е., която е под карантина. На 30 март е
изпратено необходимото заявление до район Триадица. Тъй като никой не
й се е обадил, не знае дали е включена в списъците. Иска отговор от СИК.
Предлагам да изпратим писмото по компетентност до кмета на район
Триадица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо

Солакова,

връщаме

ви

относно.

Имате

ли

в

„Административни преписки“? Не. Добре. Госпожо Георгиева, имате ли в
„Административни преписки“? Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви.
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Колеги, докладвам ви вх. № НС-06-212 от 2 април. Това е писмо
от кмета на община Дупница, отговор на наша молба за извършване на
проверка.
На база на резултатите от проверката предлагам да бъде изпратено
писмо до Министерство на външните работи - с тях е разговаряно в
началото на днешния ден – за проверка дали указаното лице, което е
включено в списъците за гласуване извън страната в секция в Берлин, е
дадено към ГРАО за служебно заличаване от списъка по постоянен адрес
и в случай на установен пропуск този пропуск да бъде отстранен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване писмото.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова,
Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Още едно писмо имам, колеги, вх. №
НС-15-312 от 2 април. Това е писмо, което сме получили от Районна
избирателна комисия 25 във връзка с подаден от нас сигнал за
нередности, допуснати при назначаването на една от секционните
избирателни комисии. Те са отстранени. Просто ни уведомяват.
Докладвам ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, госпожо
Георгиева. Друг доклад нямате в тази точка.
Колеги, минаваме в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Колегата Николов го няма. Колегата Арнаудов.
БОЙЧО

АРНАУДОВ:

Уважаеми

колеги,

в

Централната

избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-63 от 02.04.2021 г.
Жалбата е от упълномощени представители на БСП за България“. Хората
се оплакват, че на РИК 25 не са им приели документи за регистрация на
представители на коалицията. Осъществен е контакт по телефон, както с
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жалбоподателите, така и с РИК - 25. Към днешния ден документите са
подадени и приети, тъй че ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Има ли
други предложения? Не виждам. Остава за сведение.
Имате ли друг доклад? Добре.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Сигнал, вх. № НС-10-178 от днешна дата за
нарушение на Изборния кодекс, чл. 182, ал. 4 от господин Д. И.,
който казва следното: „Грубо нарушение на нормите на Изборния кодекс.
Политическа партия ГЕРБ извършват агитация в деня на размисъл,
02.04.2021 г.“ от вчера е, но както и да е. Продължава: „Във Фейсбук
групата ГЕРБ – Варна на 02.04.2021 г. са качени четири публикации“ и
т.н. Предлагам този сигнал да остане без разглеждане, тъй като касае
социалната мрежа Фейсбук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, сигнал от Б. А.

, с вх.

№ НС-22-15-33 от днешна дата. „Здравейте. Има моя реклама за гласуване
в деня за размисъл. Прилагам скрийншот. Моля да санкционирате
съответните лица.“ Този сигнал е качен в моя папка, днешно заседание.
Може да видите и съответните скрийншоти, отново снимки във Фейсбук.
Предложението ми е същото, без разглеждане поради това, че става
въпрос за социалната мрежа Фейсбук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
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БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, сигнал с вх. № НС-11-66 от
03.04.2021 г. от кандидат за народен представител Мая Божидарова
Манолова-Найденова. Твърди се, че на територията на София-град и
София-област

се

разпространява

агитационен

материал,

който

представлява залепващ се стикер с лика на Бойко Борисов върху фон на
българския трикольор с надпис „Моя премиер“ и се твърди, че това е
агитационен материал, не съдържа реквизитите за такъв. Иска да бъде
установено нарушение, да бъде иззет, унищожен и т.н.
Колеги, аз много се зачудих. Това ни е предложено. Аз ви
предлагам да го видите цветно. Заверено е „Вярно с оригинала“. Това,
според мен, може да се напечата на всеки принтер и всеки да си го
разпечата и да твърди нещо. Можеха да ни изпратят поне самия
агитационен материал. Тук го има черно на бяло, напечатано на принтер.
Много нарушения, нямало купуването и продаването на гласове, много
нарушения твърди. Казва на 02.04: Съгласно предоставена информация
тези стикери са разпространени към 02.04. на територията на София-град
и София-област, тоест, не става въпрос за днес, а за вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Какво

е

предложението?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Моето предложение е: за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам все пак, защото го е
сигнализирала като сигнал, да го разгледаме и да го оставим без
разглеждани поради липса на достатъчно данни за извършено нарушение.
Нито знаем къде се случва, дали се случва, нито имаме материала. Заедно
с оригинала на един бял лист хартия е, но да не е за сведение, за да не
влезе в регистъра. Протоколно решение за неустановяване поради липса
на достатъчно данни за извършване на нарушение на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на господин Ивков.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав
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Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Сигнал от Калин Милчев с вх. № НС-11-64
от 02.04.2021 г. господин Милчев, представляващ „Коалиция „БСБ за
България“, ни сигнализира, че госпожа Гергана Костадинова, която е член
на РИК 16 - Пловдив, си е позволила да разпространява невярна
информация, че представители от квотата на БСП отказват да участват в
изборния ден, защото имат забрана от централата на БСП: „Това е не само
дезинформация, но и злонамерено действие, което прикрива пропуските
по отразяване на депозираните от упълномощеното лице замени и не
отговаря на истината. Моля ви да извършите незабавно съответните
проверки и да предприемете нужните действия.“
Предлагам го за сведение, ако няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли други
предложения? Не виждам.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Последно, това е нещо като жалба, НС-2215-17

от

02.04.2021

г.

от

господин

В.

Т.,

който

е

получил

телефонно обаждане от община Искър, които са му казали, че не могат да
го регистрират за подвижна избирателна кутия, тъй като в момента не се
намира на постоянния си адрес. Насочили го към ЦИК, ние да му кажем
как да гласува.
Постоянният му адрес е в „Дружба“, а адресът, на който е под
карантина, е на „Хладилника“, ул. „Сребърна“ 15 и т.н. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Не виждам.
Господин Арнаудов, имате ли друг доклад?
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка има решение по жалба с
вх. № НС-15-311. Жалбата е постъпила чрез РИК 13 – Пазарджишки.
Подадена

е

от

Б.

М.

Виждате

проекта

ми

за

решение,

в

днешна папка.
Аз имам проект, защото е срещу решение на РИК. Предлагам да
оставим без разглеждане.
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Първо, дори да беше разгледан по същество, е неоснователно, до
колкото това е сигнал срещу Десислава Атанасова, че е имала по
стълбовете залепени плакати, но те не са общинска собственост след
направената проверка, пък някакъв техник й ги правел, който бил на
работа, заснели го, но той пък ползвал отпуск човекът. Обаче дори и да
имаше резон в жалбата, не може да отменим решението тъй като лицето
няма активна процесуална легитимация, доколкото те сигналоподател.
Затова предлагам да вземем решение, с което да оставим без разглеждане.
Решението на РИК – Пазарджишки подлежи на обжалване пред
Административен съд – Пазарджик в тридневен срок от обявяването му.
Проектът за решение е в моя папка, с № 49-40 от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка

Ганчева,

Катя

Иванова,

Мария

Бойкинова,

Кристина

Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2397-НС.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Проектен номер 4941, образувано е по жалба
срещу Решение № 140-НС на РИК 19 – Русенски, от Венцислав Атанасов
Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „БНО“. Виждате
проекта ми

за решение, който е да отхвърлим жалбата като

неоснователна. Тук жалбата е подадена от лице, което има правен интерес
и в предвидени за това срок и се явява допустимо. По същество считам, че
е неоснователна, на основание изтъкнатите в обжалваното решение
мотиви.
С две думи, вие може да прегледате проекта, получен е сигнал от
ГЕРБ за нарушение на това лице, че материалите му са поставени в
нарушение на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 но ал. 4 е: недобрите нрави, че
застрашават живота и здравето, явно конструкцията е такава.
След извършена проверка РИК е установила това нарушение по
безспорен начин на ал. 3, а е преценила. Мисля, че това решение беше с
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пълно единодушие, преценили са, че й застрашават живота и здравето. Но
в жалбата не се изтъкват някакви доводи, мотиви, които да опровергават
това, което е установила РИК. Поради това аз считам, че решението е
правилно и ви предлагам решение, с което да отхвърлим изцяло жалбата
на Венцислав Атанасов Ангелов.
Решението на РИК 19 – Русенски ще подлежи на обжалване в
Административен съд – Русе в тридневен срок от приемането му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли други
предложения? Ако няма, процедура по гласуване.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Махам думата „изцяло“ по съвет на колегата
Иванова - „отхвърля жалбата“.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Йосифова и Таня Цанева); против – няма.
Колега Ивков, номерът на решението е 2398-НС.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия до 18 часа с оглед провеждането на среща, която сме планирали.
(След почивката)
Уважаеми колеги, продължаваме със заседанието на Централната
избирателна комисия. Стигнахме до „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Госпожо Иванова, имате ли за доклад? Само една минута, да дадем
думата на господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Забравих да ви кажа, че извън двете решения,
които гласувахме и вече са с номер, всички други, които виждате, са за
сведение. Ще ги прочетете, аз съм ги резолирал вече. №№ НС-04-02-40,
НС-10-171, НС-15-309, НС-15-311, НС-22-1496, НС-22-1504 и НС-221545.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате ли
предложения, различни от това да останат за сведение? Ако няма, колега
Иванова, заповядайте.

33
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви определение
от 2 април 2021 г., постановено в СЗ по административно дело 3603/2021
г. Върховен административен съд се е произнесъл по отправеното искане
за спиране на предварителното изпълнение на Методическите указания
относно обработването и защитата на личните данни, направена от
Обединение „Демократична България – Обединение“.
С определението това искане се оставя без разглеждане, като
съдът е приел, че задължението му да се произнесе по това спиране е
възникнало след обосноваване на нови факти и обстоятелства, каквито в
случая липсват, поради което се явява недопустимо. Тези нови
обстоятелства са били мотивирани само и единствено в това, че датата на
провеждане на изборите е 4 април 2021 г. Приели са, че е недопустимо и е
оставено без разглеждане.
Същото подлежи на обжалване с частна жалба пред 5-членен
състав на върховния административен срок в 7-дневен срок.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

доклада на госпожа Иванова. Остава за сведение.
Госпожо Иванова, продължете.
КАТЯ ИВАНОВА: На следващо място ви докладвам сигнал от
СЕМ с вх. № НС-20-128 от 2 април 2021 г. Изпратен ни е запис за
преценка по компетентност за спазване на изискванията на чл. 180, ал. 1 и
ал. 4 от Изборния кодекс за разпространен на 29 март предизборен клип
на коалиция от партии ГЕРБ – СДС, в радиопрограма „Гласа на Бургас“
на доставчика на медийни услуги община Бургас, без да е публикувана
към 1 април 2021 г. информация за сключен договор.
Междувременно се свързах, тъй като се касае за общинско радио
„Гласа на Бургас“ с колегите от РИК – Бургас, които ни уведомяват с вх.
№ НС-15-317 от днешна дата, че във връзка с отправено запитване от
наша страна на изясняване на обстоятелства по повод този сигнал,
Общинско радио „Гласа на Бургас“ е депозирал в РИК – Бургас
документи за предоставяне на тарифа за медийни пакети във връзка с
избори за Народно събрание 2021 г. Сканирани са и са ни изпратени
своевременно представените документи.
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Доколкото обаче в разпоредбата на чл. 180, ал. 4 е предвидено, е
доставчикът на медийни пакети има задължението в тридневен срок от
подписването на съответния договор да го качи на своята страница, и към
настоящия момент този срок все още не е изтекъл, по подобие на вече
установената практика в Централната избирателна комисия аз съм
подготвила един проект на писмо до кмета на община Бургас, тъй като,
пак казвам, се касае за общинско радио – Бургас, с което му указваме, че
следва да публикува своевременно информацията на интернет страницата
на радиото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на госпожа Иванова. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за втори път
сигнал с вх. № НС-22-1203/индекс 1 от 2 април от Боко Тиквата. Първия
път този сигнал беше оставен за сведение, тъй като нямаше подател. Сега
обаче вече Боко Тиквата се идентифицира като Мартин Иванов.
Сигнализира ни да вземем отношение по повод на въвличането на
малолетни лица в предизборната агитация.
Тъй като отново ни насочва към Фейсбук, този път по отношение
на този сигнал аз ви предлагам да го оставим без разглеждане поради
липса на компетентност на Централната избирателна комисия, на
основание § 1, точка 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Има ли друго предложение? Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: По компетентност на Комисията за защита на
децата. Те може да взимат във Фейсбук, като се касае за деца. Наистина
има детенце с балон на ГЕРБ, което считам, че тази комисия като
специализирана може да разгледа, така че правя предложение да бъде
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препратено. ЦИК не разглежда Фейсбук, особено в предизборния ден, но
правя предложение да бъде препратено до Комисията за защита на децата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз искам само да припомня, не знам дали го
е казала колегата Иванова, понеже влязох току-що, ако не се лъжа, имаше
същия доклад за същата снимка. След като веднъж сме го оставили,
въпреки че е бил анонимен, сега другото основание е след като е във
Фейсбук, и то в личния профил на кандидат, да остане отново без
разглеждане. Това е предложението ми, присъединявам се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но има друго
предложение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: До Комисията за защита на децата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване, за да остане без разглеждане.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Второто предложение, което е на колегата Ивков. Поддържате си
предложението, господин Ивков? Добре, Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 8
(Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров и
Паскал Бояджийски).
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило по
електронната поща на ЦИК писмо с вх. № НС-22-1540 от 3 април.
Господин

И.

М.

ни

казва:

„Уважаеми

господа,

загрижен

и

притеснен съм от видяното в гр. Радомир на кръстовището срещу
болницата. Изпращам ви оригинала и колаж към него. Аз съм на 70
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години. очаквам от вас официално отношение, изразено в официални
телевизии, за да предпазим България от нови разделителни линии.“
Колеги, показвам ви снимки на кандидата за депутат с Путин,
колажи. Предлагам този сигнал да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение? Не виждам. Продължете.
КАТЯ ИВАНОВА: Последният сигнал, който ви докладвам, е с вх.
№ НС-22-1543 от 3 април. Той е от лице В. Н. Това е В.
Н. – разчитам името от имейл адреса. Всъщност отдолу е изписано на
латиница, ако се приеме, че има подател. Господин Н. казва:
„Уважаеми г-жи и господа, как да възприемем публикацията на „7 дни
България“, както и снимки в личния профил на Бойко Борисов в деня за
размисъл??!“ и са приложени снимки на Бойко Борисов, ето, вижте,
снимки на Николаос Цитиридис, снимки на Шумахер, които аз по
никакъв начин не мога да кажа към коя дата са и от кое издание, дали са
свалени от личен блог или от медията, за която се твърди, поради което и
този сигнал ви го предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, запознахте
ли се? Има ли друго предложение? Не виждам желаещи. Остава за
сведение.
Имате ли други доклади в тази точка? Благодаря Ви, госпожо
Иванова.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председателят.
Уважаеми колеги, докладвам ви получено по електронната поща в
Централната избирателна комисия писмо с вх. № НС-22-1534 от 3 април
2021 г. То е по-скоро сигнал становище на господин Николов, който
казва: „Учудващо един от най-посещаваните сайтове „АБВ в секция
избори 2021 има статии предимно за една коалиция, без да е платено
спонсорирано съобщение 80% от съдържанието дни преди изборите не
отразяват равно всички странно“. Моето предложение, колеги, е да го
оставим за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго
предложение, колеги? Не виждам. Остава за сведение. Имате ли друг
доклад?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Да, още един доклад. Уважаеми колеги,
по електронната поща е получено с вх. № НС-22-1537 от 3 април 2021 г.
също един материал, който дори не е наименуван и подписан, в който се
казва: „Здравейте, с настоящия мейл ви информирам за агитационни
материали на политически партии за предстоящите утре, 4 април 2021 г.
избори за парламент на Република България, които агитационни
материали се появяват като реклами преди стартирането на видео
съдържанието в уеб страницата. Става дума за Агитационни материали
YOU TUBE днес.
Колеги, моето предложение е да го оставим за сведение също.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Няма. Остава за сведение.
Имате ли друг доклад?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В тази точка не, благодаря Ви.
Имате ли други доклади? Минаваме към госпожа Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви три жалби,
разпределени на колегата Димитров, с вх. № НС-22-1497, № НС-22-1498 и
№

НС-22-1499.

Жалбите

са

от

С.

Д.

Р.

относно

нелоялна конкуренция, обогатяване на политически личности. Докладвам
ви ги за сведение, още повече че ние сме в копие, жалбите са адресирани
до КПКОНПИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението да остане за сведение. Има ли друго предложение? Не
виждам.
Госпожо Георгиева сега дойде Вашият ред.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин председател.
Колеги, докладвам ви сигнал, вх. № НС-22-1538 от 3 април,
получен от М. С. Тя ни изпраща две снимки от социалните
медии, които счита, че са неправомерна предизборна агитация в рамките
на деня за размисъл.
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Социалните мрежи са извън компетентността на Централната
избирателна комисия, на основание т. 15 от Допълнителните разпоредби
на Изборния кодекс. Поради това ви предлагам с протоколно решение да
оставим сигнала на М. С.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

без разглеждане.
АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-221452/2 от 3 април, втора жалба от Е. Д. за невключването й в
подвижна избирателна комисия за карантинирани. Към жалбата е
приложена и цялата й комуникация с район Триадица.
Причината да не бъде включена в такава подвижна избирателна
кутия е, че госпожа Д. е карантинирана на адрес, различен от
постоянния й адрес и не е подала съответно заявление за гласуване по
настоящ адрес, поради което район Триадица й отказва включване в
подвижна избирателна кутия.
Първата жалба е докладвана, за сведение е. докладвам ви и
втората жалба – за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Има ли други предложения? За сведение е.
Господин Войнов, имате ли жалба? Заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-22-1542 от 3
април.

Сигналът

е

от

Б.

А.

Тя

сигнализира,

че

в

деня

за

размисъл на сайта на бТВ има реклами на „Изправи се! Мутри вън!“ и на
Демократична България, което е забранено от Изборния кодекс. В
подкрепа на твърдението си тя прилага няколко снимки.
Подробно разгледах интернет страницата на бТВ, включително и
рубриката „Новият парламент – парламентарни избори 2021“ и никъде не
открих агитация. Има единствено информация как се подготвят
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избирателните секции. Поради горното предлагам да не установяваме
нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложенията да не се установява нарушение. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад в тази точка? Не. Госпожо Стефанова,
заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в моя
папка е публикуван сигнал НС-22-1546 за нарушение в деня на размисъл
от И. Х.: „Бих искал да сигнализирам за грубо нарушение в
някои електронни медии на правилата и разпоредбите в деня на размисъл
– продължаващо публикуване на тенденциозни въпроси относно рейтинга
на

кандидат-депутати

в

„Dnesplus.bg“,

нагласи

за

участие

на

гласоподаватели в „moreto.net“ и публикуване на открито пристрастни
оценки за сега действащи политици за потенциални бъдещи в „afera.bg“,
трите цитирани във „frognews.bg“, а също и в последните новини на
„БСТВ“.
Колеги, във вътрешна мрежа в моя папка направих скрийншот на
сайта, който цитира подателят. Те са сканирани към 15 часа днес, към НС22-1546. Аз не установих нито едно от тези нарушения. Виждате какво е
публикувано на сайтовете. Единствено има инструкции от нашата
разяснителна кампания са знаците за корона вирус и как се гласува в
пандемия. Това успях да видя към 15 часа. Към сигнала на приложени
други материали.
Предлагам или да го оставим без разглеждане поради липса на
данни за извършено нарушение, или да не установим нарушение. Без
разглеждане. Аз не видях нещо, което е цитирано…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване да не се установява нарушение.

40
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в моя
папка е публикувано писмо НС-10-176 от днес, което сме получили по
електронната поща, с прикачен файл, озаглавен „Жалба от Мария Колева,
председател на ПП „Правото“, адвокат, която казва, че разяснителна
кампания на ЦИК е неразбрана и неадекватна, защото когато се влезе в
Гугъл и интернет и се зададе въпросът как да се гласува, изберете
бюлетина 11 Демократична България“.
Имало обаждане относно въпрос каква преференция да гласувам
на партия „Правото“. Тя казала, че не е задължителна преференцията,
обаче отсреща не я разбрали и пак я попитали за преференция. Според
мен, това е писмо, което изразява някакъв личен възглед за участие в
изборите. Оставям го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, минаваме
към колегата Баханов. Ще докладвате ли жалба, сигнал?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, моля да погледнете във
вътрешна мрежа жалба вх. № НС-22-1508 в моя папка с мои инициали.
„Жалба

за

нарушение

на

Изборния

кодекс“

от

господин

Р.

С., на английски го е написал: експерт, асистент в Български хелзинкски
комитет“. Моля да погледнете.
Накратко ще се опитам да ви преразкажа. Сезиране с искане за
установяване на евентуално нарушение на забраната за агитационни
материали, нарушаващи добрите нрави, по смисъла на чл. 183, ал. 4 от
Изборния кодекс от страна на политическа партия ВМРО – Българско
национално движение“.
„Процесният материал – така е записано – е съобщение,
публикувано

в

официалната

интернет

страница

на

партията

и

разпространени като съобщение до медиите. И е публикувано в интернет
страницата www.vmro.bg на 01.04.2021 г., написан е и адрес. Забрана за
провеждане на гей паради. Може да се намери архивирано на посочения

41
адрес и после е препечатано, според него, във: „focus“, „actualno“,
„stolica“, „24chasa“, „flagman“, „lupa“ и т.н. и текстът на заглавието е
изписан в жалбата със заглавие: „ВМРО“ иска забрана за провеждане на
гей паради във всички общини в България“ и подзаглавие „Инициативата
на кандидата за народен представител в Бургас Георги Дракалиев“.
Той като общински съветник е казал, че е подготвил да внесе в
общински съвет доклад с искане на забрана за подобен род провокативни
събирания. Поводът е насроченият за 15 май гей форум. Изтъква се, че
има пандемична обстановка, която би накарала всеки нормален човек да
се замисли дали сега е моментът за събиране на много хора на едно място
и празненства. Пише, че прайдът ще се проведе с подкрепата на самата
община Бургас. Също така е обявено, че „ЛГБТ+хората“ са силна
общност, готова да овластява“.
Най-накрая

на

жалбата

господинът

казва,

че

процесната

публикация засяга пряко негови права, доколкото самият той се определя
като хомосексуален мъж и самият той е организатор и ежегоден участник
в шествието София прайд в София.
Посочват се внесените мотивите за забраната на този гей парад от
страна на господин Дракалиев Във Фейсбук е обръщението му, че
българите се вълнуват от пандемията,

икономическата криза и

несигурното бъдеще, а не от групичка младежи, крещящи за някакви
измислени права. Призовали са, че въпросните „различни“ призоваха
партиите да подпишат декларации, че ще отстояват това те да имат повече
права, освен гарантираните равни според Конституцията и законите на
България за всички български граждани, означава да претендираш за
привилегии. Това е според статията или съобщението. „Узаконени
привилегии, уважаеми, както там се наричате, имаше по времето на
болшевизма и след това по времето на комунизма. Също така
подчертаваме, че единствено кандидатите на ДБ и „Мутрите“ застанаха
зад това тяхно провокативно противоконституционно искане. Тема на
размисъл.“
Никакви права, според господин Дракалиев, на хората с различна
сексуална ориентация не са нарушени и застрашени у нас, което е
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категорично по този въпрос. Всички имат равни права, подчертава също
Дракалиев в своето заявление за забрана на събитието в Бургас.
От ВМРО нееднократно са повдигали въпроса за законността на
подобни прояви, които освен демонстрация на полова обърканост и
претенции за надмощие над нормалността, са и платформа за нарочно
насилствено

налагане

на

неморални

практики

и

насаждане

на

дискриминация с обратен знак към хората, които приемат научната
истина. А именно, че природата съществуват два пола – мъжки и женски.
Подкрепят

хората,

които

стоят

зад

петицията

против

провеждането на първия Бургас-прайд и ще направят нужното този пир
по време на чума да не бъде реализира.
Горе-долу това е. Докато ги има ВМРО, ще отстояват
нормалността, християнските ценности, морала и съхраняването на
традициите. Поставено е, виждате, и следното изображение - там е
слогънът или логото за тези избори на партия ВМРО.
Жалбоподателят

счита,

че

с

посоченото

съобщение

разпространява до неограничен кръг хора, се осъществява съставът на
нарушение на чл. 183, ал. 4 на Изборния кодекс и че ограничаването н
правото на мирно събиране на група граждани въз основа на сексуалната
им ориентация и пола им, съставляват дискриминация, според него.
Доколкото на основата на сексуална ориентация и пол е забранена от
закона по смисъла на чл. 4, ал. 1 във вр. с § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита от дискриминация, и представлявало
непозволено увреждане и несъмнено противоречи на добрите нрави.
Счита, че по тази причина и обещанието, че ще се извършват
подобни противоправни деяния, съставлява използването на агитационен
материал, накърняващ добрите нрави, което осъществява състава на
нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс и засяга и
негови права, тъй като той се самоопределя като хомосексуален мъж.
Моли ни да установим осъществено ли е посоченото нарушение на
Изборния кодекс и да наложим предвидените в закона наказания.
Уважаеми колеги, позволих си да изчета почти цялото съобщение,
което е качено и препредадено с жалбата от жалбоподателя.
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Аз категорично считам, че този текст, така както е съобщението
качено, не виждам нарушаване на добрите нрави никъде, тоест това е
някакво обещание за едни бъдещи действия от кандидата за народен
представител – Бургас Георги Дракалиев. На никого не е забранил да
прави това нещо, няма резултат от тези негови действия, така че е едно
изявление на вижданията на един кандидат за народен представител, с
което считам, че поне то ва, което е описано в текста, с нищо не се
нарушават добрите нрави.
Или да не установяваме нарушение, или за сведение; по-скоро да
не установим нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
предложение

да

не

АЛЕКСАНДЪР
установяваме

АНДРЕЕВ:

нарушение.

Колеги,

Господин

чухте
Ивков,

заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз съм на диаметрално противоположно
виждане с това на докладчика, който явно разсъждава точно като
въпросния кандидат. Но само ще ви кажа две от нещата, заради които не
бива органите на държавна власт в една страна членка на Европейския
съюз от двадесет и първи век да остават безучастни.
„Ние от ВМРО - казва той – нееднократно сме повдигали въпроса
за законността на подобни прояви като гей парадите, които освен
демонстрация на полова обърканост и претенции за надмощие над
нормалността“ са и еди-какво си.
Отдолу продължава: „Напълно подкрепяме хората, които стоят
зад петицията против провеждането на първия Бургас-прайд. Ще
направим нужното този пир по време на чума да не бъде реализиран.“
Нарича ги по-нататък: „56-и пол, трасджендър ненормалности и какви ли
още не извращения, като Родител 1 и 2 кърмещ родител и прочее
небивалици“.
Аз считам, че такъв език не бива да бъде толериран и ако
Централната избирателна комисия не вижда нарушения на Изборния
кодекс и, по-точно, на чл. 183, ал. 4, то нека да го препратим на покомпетентния специализиран орган, а именно, каквато е Комисията за
защита от дискриминация на Република България и правя предложение в
тази насока.
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Също така се разграничавам от колегата докладчик, който каза „за
сведение“, защото не виждал никакво нарушение. Даже и той мислел
така, като този от МВРО, за да е ясно, че ЦИК не е едно монолитно цяло и
че сме различни хора с различни виждания за живота.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само ако може като дуплика, не знам
колегата Ивков откъде вкара думи в моята уста, че съм мислил така. Не
знам, може би може и да чете мисли вече. Просто казах, че това, което е
написано в това съобщение, считам че няма по никакъв начин нарушение
на добрите нрави. Ако може да ми обясни колегата Ивков къде вижда в
това изчетения текст нарушение на добрите нрави, съм съгласен да го
подкрепя, пък и никъде не съм казал, може да се види от стенографския
протокол, че мисля като кандидата за народен представител от ВМРО. Не
съм изразявал такова становище. Изразих единствено и само становище,
че в този текст не виждам нарушение на добрите нрави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Бих искала да попитам докладчика
дали е направена справка. В жалбата пише, че материалът е публикуван
на официалната страница на ВМРО.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не, не съм направил справка. Казах ви:
изчетох текста на съобщението и моето предложение е, че не съм
установил нарушение на добрите нрави, тъй като самият жалбоподател,
посочва: „Текстът на съобщението гласи, както следва“ – и изписва
цялото съобщение. И с това, с което е сезирана ЦИК мисля, че по това
трябва да се произнесем.
Даже и да приемем, че е и на сайта на ВМРО, че е препечатан в
тези посочени медии и т.н., считам, че няма нарушение на добрите нрави.
Не обсъждам въпроса дали е препечатан, или е на процесуално основание
да разглеждаме относно процесуалното положение на жалбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги? Заповядай,
Ивайло.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В отговор ще кажа само, че аз чух с ушите си
„не ме интересува какво ще влезе в протокола“. Докладчикът така каза:
„Считам, че не е налице нарушение, дори напротив“. Така че и аз мисля
така. Така че това аз го чух с ушите си и затова ме провокира да взема
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отношение. Няма нищо лошо, с колегата Баханов сме на абсолютно
коренно противоположни виждания както по този случай, така явно и
изобщо в тази насока.
Аз направих своето предложение. Считам, че е аргументирано.
Считам, че тук има проява на човеконенавист, каквато не е единствената
от представители на тази уж патриотична коалиция и считам, че ако
Централната избирателна комисия не установи нарушение, каквото
предложение не правя в предизборния ден, да препрати сигнала на
компетентния специализиран орган, какъвто е Комисията за защита от
дискриминация. Считам, че тук има дискриминационно послание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, тъй

като

колегата Ивков направи предложение да бъде установявано нарушение,
подлагам на гласуване предложението на господин Баханов, а именно,
Централната избирателна комисия да не установява нарушение на
предизборната кампания. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня
Йосифов и Таня Цанева); против – 5 ( Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева).
Да гласуваме предложението на колегата Ивков, което е да бъде
препратено към Комисията за защита от дискриминация, за да се
произнесе налице ли е такава. Нали така, колега Ивков, правилно съм
разбрал?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против
– 7 (Александър Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров и Таня Йосифова).
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, гласувах против не защото
не съм противник на езика на омразата в предизборната кампания, а по
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мой доклад, където имаше много по-голямо основание да се препрати
подобен сигнал на Комисията за защита от дискриминация, в това число и
колегата Ивков гласува против.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, Вие
гласувахте за. Заповядайте, господин Ивков, за лично обяснение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това беше едно мракобесническо поведение от
страна на мнозинството на ЦИК. Оказа се, че те не зачитат и свободата и
равенството

между

половете

и

дават

зелена

светлина

на

дискриминацията. Аз не знам кое решение аз съм гласувал против и за
какво говори Иванова, но то е различен казус, който ако иска да върне на
доклад, можем да обсъдим с аргументи. А другата до нея, която няма
достойнството и честта да вземе думата и да аргументира нещо, а се
обажда извън микрофона, съветвам да си замълчи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад имате
ли? Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имам един сигнал НС-22-1502 от 02.04.2021
г.

от

А.

Р.

Пише

ни

във

връзка

с

избори

2021

г.

от

община Дупница, разочарована е и се правят организации за гласуване с
лицата, сложени под карантина. В момента тя и семейството й са под
карантина и официално са подали заявление в посочения срок 31.03. да
може да гласуват, но се оказва, че нямат право на глас, тъй като нямало
достатъчно подадени заявления. Четири човека са и мисля, че е добре
поне за един да има да се направи така, че да може да гласува. Посочили
са и четиримата номерата на телефоните – три имена и телефон.
Предлагам да го препратим на РИК – Кюстендил по компетентност и да
направи справка дали има открита секция и да им отговори на посочените
лица за такава подвижна секция.
Благодаря. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Процедура

по

гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
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Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Имате ли друг доклад, господин Баханов? Добре. Колегата
Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22.1549 е получен
сигнал от Централната избирателна комисия от Б. Д., с който
тя ни известява за предизборна агитация днес, 3 април в района на
Слатина. Става дума за листовка, която е поставена на информационното
табло в частите на общото стълбище на жилищен блок. Приложена е и
снимка от това информационно табло, ако може да го видите. По никакъв
начин не се разбира, освен кой е кандидат и коя е партията, кога е
поставена тази листовка, поради което го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Няма.
Имате ли друг доклад? Благодаря Ви.
Връщаме

към

Наблюдатели

застъпници

и

упълномощени

представители.
Колега Иванова, Вие имахте ли? Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-1144/4 от
днешна дата от страна на „Демократична България – Обединение“ чрез
упълномощен представител е представен списък № 5 за публикуване на
интернет страницата на ЦИК на петима упълномощени представители на
партията за извън страната.
При извършената проверка не се установяват несъответствия по
отношение на предложените за упълномощени представители лица,
поради което предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването
на интернет страницата на ЦИК на 5 упълномощени представители на
коалицията за извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване на протоколно решение за
публикуване на страницата на Централната избирателна комисия.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-11-52/2 от 03.04.2021 г.,
с който ни е предоставен списък под № 4 на упълномощени
представители от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“, представлявано от
госпожа Манолова чрез госпожа Георгиева относно публикуването им на
интернет страницата на Централната избирателна комисия.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-00-395/1 от 3 април 2021 г. е
постъпило от „Информационно обслужване“ за проверка, от която е
видно, че за 3-те лица, които са заявени по предоставения списък, не се
установява несъответствие. С оглед на това ви предлагам, уважаеми
колеги, да вземем протоколно решение, с което да публикуваме на
интернет страницата на Централната избирателна комисия трите
упълномощени представители на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, с вх. № НС-10-169/1 от 3 април
2021 г. е постъпил списък № 1 за публикуване на интернет страницата на
Централната избирателна комисия на 9 упълномощени представители на
политическа партия „Има такъв народ“.
С вх. № НС-00-344/2 от 3 април 2021 г. е постъпила информация
за извършена предварителна проверка на упълномощените представители
извън страната на политическа партия „Има такъв народ“.
Предложени са 7 лица по списък, от които за 6 не се установяват
несъответствия. За едно лице са установени несъответствия. Във връзка с
това, колеги, ви предлагам да вземем протоколно решение, с което да
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публикуваме на интернет страницата на Централната избирателна
комисия упълномощените представители на партията „Има такъв народ“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад в тази точка имате ли?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: В тази точка не, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, минаваме
към машинното гласуване. Заповядайте, госпожо Йосифова.
Точка 3. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка ви докладвам, първо, писмо с вх. №
ЦИК-066-217 от 3 април, Министерство на вътрешните работи, доклад на
дирекция „Национална полиция“ във връзка със създадената организация,
охрана и съпровод на автомобилите, които превозват специализираните
устройства за машинно гласуване.
Също така от същия подател ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК066-221 от днес, в който са ни изпратили справка за доставените
специализирани устройства за електронно машинно гласуване по
областни градове с конкретна бройка на доставените машини към
настоящия момент за сведение и запознаване.
Докладвам ви също така писма от „Сиела Норма“, ЦИК-066-209,
ЦИК-066-216 и НС-15-5-85/9 относно транспорта за трите районни
избирателни комисии в София-град специално за РИК-23, за сведение.
Докладвам ви, колеги, постъпили писма от някои районни
избирателни комисии, например, писмо с вх. № НС-15-314 от РИК –
Търговище във връзка със затруднения с логистиката по отношение на
машините, придвижването до съответните общински центрове, НС-15-315
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от 26 РИК – София-област по отношение на затруднения в община
Костинброд при доставянето на машините.
Също така писмо, озаглавено „Жалба“ от гр. Хасково, председател
на секционна избирателна комисия Зоя Дачева, отново във връзка със
затруднения с доставката на машини.
Също така от вчера имаме подобен сигнала НС-06-209.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че затруднения има, чисто статистически това
е вярно. Но до 22 часа трябва да имаме пълната картина какво става. До
22 часа, задължително. След като СИК се оплаква за нещо, очевидно не
става въпрос за транспортиране, а става въпрос за нещо друго. Кой е този
председател на СИК и за какво се оплаква?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги номерът е НС-22-15-54. Става въпрос
за това, че почти целия съботен ден е протекъл в очакване да пристигне
машината и тя е получена в секцията в 15.41 часа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, по отношение на нейното привеждане в
готовност все пак. Имахме проблеми с привеждането на машините в
готовност. Затова изяснявам. Все пак? Барабар с клиентски истории.
Проблемът е друг – транспортът че ще дойде по-късно, очевидно ще
дойде по-късно поради явно несъгласуване на плановете, за което говорих
преди. Това води до изнервяне на СИК-овете и те пишат.
Но проблемът е друг, проблемът е привеждането на машините за
готовност за утрешния ден и на това трябва да се обръща внимание. Пак
казвам, към 22 часа би било добре да знаем в крайна сметка тези машини
стигнали ли са там, където трябва да стигнат? Към определен час имаше
поне 500-600, които още пътуваха.
Надявам се, че към края на това заседание да знаем тези машини в
крайна сметка стигнаха ли, не стигнаха ли, кои са в готовност, кои не са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Във

връзка

с

окончателното приключване, с оглед и срещата, която беше проведена, би
трябвало. Точно така, до 22 часа.
Колеги, доклади относно Организацията и провеждането на
избори извън страната. Госпожо Ганчева.
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Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Благодаря,

уважаеми

господин

председател.
Чрез комуникационния пункт започват да пристигат - донесли са
ми 3, - отводи на членове на СИК, от Гърция, доколкото виждам. Моля с
протоколно решение с придружително писмо да бъдат препратени на
Министерство на външните работи, работна група „Избори“ за преценка и
действия по компетентност с оглед обезпечаване на секционните
избирателни комисии на състава им. И принципно да вземем решение, ако
има и други такива, ако не възразяват колегите, с оглед оперативност, да
ги препращаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, приключи генерирането на 2505 удостоверения
на назначените членове на секционните избирателни комисии извън
страната. То е генерирано на електронен носител. Моля да се подложи на
гласуване едно писмо, с което приложено изпращаме този електронен
носител с удостоверенията на Министерство на външните работи. Те ще
обезпечат транспорт, за да може да се получи електронният носител. Той
пътува към нас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
С вх. № 04-01-270 от 3 април (тук пише „3 февруари“, грешка е
вероятно) в Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
посланика на Република България в Република Турция, който казва, че
има затруднения да установи връзка с председателя на СИК – Измир –
397, както и е установил връзка със заместник-председателя на СИК в
Анкара – Пурсаклар – 395-а секция, който обаче е заявил, че няма да може
да участва в състава на СИК. Има също така информация тук за още
двама души, които са назначени, но не може да установим връзка.
Единият е в болнично заведение всъщност, а за другия не се разполага с
данни за контакт, но с други решения сме ги сменили. Освен това,
посланикът ни информира, че представителят на политическите партии и
коалиции ще отпътуват от България на 3 април, като вероятно ще
пристигнат в различни градове на Турция в късните вечерни часове.
Предлагам в Министерство на външните работи не знаят за тези
две липси в двете секции. Ето защо предлагам да го изпратим по
компетентност също сега. Приготвил съм писмо в този смисъл за
извършване на съответни действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Със секцията във Ройтлинген се занимавахме два пъти досега.
Председателят на секцията вероятно госпожа С. с писмо НС-23-188
от днешна дата, 3 април пита, не може да се ориентира, господин Р.
К., секретар дали е заменен с госпожа Т. А. и респ. члена на
комисията

господин

Д.

Ч.,

който

е

възпрепятстван,

дали

е

заменен с госпожа М. А. Тези замени са извършени с наше
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решение от 29 март (от 2 април). Ето защо предлагам да изпратим такава
информация в писмен вид на госпожа С., за което съм приготвил
писмо, което е в моя папка. Писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: С вх. № НС-18-19 от 3 април е постъпило
писмо от господин Н., който пита какви документи са необходими, за
да ги изпрати, за да бъде оторизиран като независим наблюдател на
избирателната секция. Такава фигура няма. Предлагам за сведение.
На следващо място докладвам писмо от господин П. П.,
който живее в гр. Ум, Германия. Изразява разочарованието си, че е имал
нагласа да бъде член на секционната избирателна комисия, но никой не
му е казал, че не е назначен за член на секционната избирателна комисия
и в този смисъл той е разочарован, както вече казах.
На следващо място, докладвам жалба от Леон, поредната жалба от
Леон, която е със същото съдържание като следващата, за сведение е,
дотолкова, доколкото се изразява съмнение относно господин Г.
Р. Г., назначен за председател на секция 204 в Лион. Както вече
казах, господин Рачев е назначен за председател на тази секция, така че,
за сведение.
Също така докладвам и писмо НС-22-189 от 3 април 2021 г., с
което са ни изпратени протокол за предаване и приемане в сканиран вид
на списък на гласуване извън страната на секционната комисия на секция
237, която се намира в Испания, мястото Сантани. Протокола го
докладвам за сведение.
Последно, уважаеми колеги, докладвам от вчерашна дата НС-23179 едно писмо от господин Б. И., който ни

уведомява, че

господин Б. И., чийто мобилен телефон не е посочен, не може да
бъде открит. Той е член на секционната избирателна комисия в
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Бремерхафен, Германия и предлагам да уведомим Министерство на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
давам почивка до 19.50 часа.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, връщаме към
точка трета.
Точка 3. Машинно гласуване.
Госпожо Йосифова, заповядате.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаем колеги, продължавам с доклада.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6\219, ЦИК-06-6\220 от изпълнителя
„Сиела Норма“ АД, във връзка с логистиката по доставянето на машините
по секции. За сведение го докладвам и запознаване. И в тази връзка е
обособена специална подпапка, в моя папка отговори, във връзка с наше
писмо до районните избирателни комисии. Моля, да се запознаете. За
момента го докладвам за запознаване.
На следващо място колеги, докладвам писмо, което е с вх. № ЦИК06-6\215 от 02.04.2021 г. от Държавна агенция електронно управление. В
отговор на наше писмо, във връзка с предлагана среща,
Държавна агенция „Електронно управление“ ни информира, че те са
удостоверили съответствието на доставения тип техническо устройство за
машинно гласуване, с изискванията по чл. 213, ал.3 и изискванията на
техническата спецификация по методика утвърдена от председателите на
трите институции. ДАЕУ е удостоверило изходния код, извършило е
проверка на кода и е обективирала своите заключения, в изпратения ни на
31.03.2021 г. доклад.
Предвид гореизложеното те смятат, че не е налице правно
основание да се проведе тази среща. Като молят, всички последващи писма
във връзка с кореспонденцията, по отношение на удостоверяване на
съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно
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гласуване, да бъдат изпращани до трите отговорни институции ДАЕУ, БИН
и БИС.
Докладвам го за запознаване и за работно обсъждане на машинно
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Връщаме на точка
втора.
Госпожо Стефанова, заповядате.
Точка 2. Регистрация на наблюдатели, застъпници и упълномощени
представители на партии и коалиции извън страната.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в моя
папка е публикуван проект за решение, за регистрация на застъпник на
кандидатска листа на Коалиция „Демократична България“. Постъпило е
заявление НС-10-142-1 от 3.04.2021 г., за регистрация на застъпници в
избирателните секции извън страната. Заявлението е подадено от
пълномощник Антонина Душева. Към заявлението са приложени списък,
съдържащ имената на едно лице да бъде регистрирано като застъпник.
Декларация от лицето заявено за регистрация, заверено копие от
пълномощно.
След извършена проверка, предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира за застъпник на кандидатската листа на Коалиция
„Демократична България“ – обединение – Борис Николов Тотев, за което да
му бъде издадено удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги

чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2399-НС
Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
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СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, в моя папка има
проект на решение, за заличаване на двама наблюдатели от Сдружение
„Младежко европейско общество“. Те са регистрирани с наше Решение №
2391 от днешна дата. В последствие, след проверката се установява, че
лицата са регистрирани като представители на коалиция в първи изборен
район – Благоевградски, поради което колеги, предлагам да заличим тези
двама наблюдатели от списъка на тяхно име.
От списъка на регистрираните наблюдатели на Сдружение
„Младежко европейско общество“ са им издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решение № 2400-НС.
Преминаваме към точка четвърта.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за последващо
одобрение, писмо с изх. № НС-04-02-32-1 от 03.04.2021 г., до
компетентните органи списък от „Информационно обслужване“ АД, за
проверка до 12.00 часа на 4.04.2021 г. на хартиен носител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с нашия Оперативен план,
получаваме писма от областните администрации, за броя на избирателите,
обобщена информация за изборния район, въз основа на получени данни от
кметовете на общини. В тази връзка ви предлагам да погледнете във
вътрешната мрежа има една обобщена таблица. Тази обобщена таблица не
съдържа единствено информация за трите софийски изборни района,
поради факта, че в писмото от областната администрация се съдържат два
файла. Като единия файл е въз основа на предоставената информация от
Столична община, за 24-те административни района в рамките на
столицата, които обхващат и трите изборни района – 23, 24 и 25.
В тази връзка имаме и втори файл. Както виждате, от обобщената
справка от забележката, имаме и втори файл, който съдържа броя на
избирателите по секции, по отделните изборни райони на територията на
Столична община. Има разлика в броя на избирателите. Тази разлика е
констатирана

и

при

нас.

Видно

разликата

е

констатирана

и

в

администрацията на Министерския съвет, защото те са изпратили до
техническия екип в областната администрация, да направят уточнение и да
посочат точния брой на избирателите в трите изборни района.
Моето предложение щеше да бъде, да изпратим информацията за
броя на избирателите по изборни райони до „Информационно обслужване“
АД. С оглед на това, че продължаваме да получаваме, както имаме от
Сливен, имаме от Благоевград в частта относно Община Разлог, това да го
направим утре сутринта, дори да се наложи за последващо одобрение.
В този смисъл на този етап ви докладвам за запознаване,
обобщената справка с броя на избирателите. Като разбира се, съществува и
вариант за подаване на информацията като заявка, към „Информационно
обслужване“ АД.
Предлагам за запознаване.
Всичките преписки са в обособена папка. Не е необходимо да ви ги
докладвам, за 28-те областни администрации, които са ни изпратили с
входящите номера.
Докладвам ви по същия начин за сведение писмо, което сме
получили от община Цар Калоян, за определяне на помещение, в което ще
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се съхраняват изборните книжа и материали, както и за назначаване на
комисия.
Колеги, получили сме от Министерството на външните работи,
сканиран екземпляр на протокола, за получаването на бюлетините за
гласуване извън страната от Печатницата на БНБ. Всички тези преписки в
момента са отново свързани с Оперативния план, броя на избирателите и
т.н.
Колеги, във връзка с организацията на изборния ден утре, предлагам
ви да гласуваме едно съобщение, което да публикуваме на страницата на
Централната избирателна комисия с информацията, че на тези телефони
могат да се свързват с ЦИК в изборния ден. Текстът на съобщението е във
вътрешна мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложения текст на съобщението.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение,
предложения от партия „ДПС“ за промяна в състава на секция 33-та в
Брюксел, Белгия (Посолство 1). Тъй като в предложението се съдържа само
искане за освобождаване на лице, като член на секционна избирателна
комисия. Нямаме предложение за назначаване. Докладвам ви го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме към
точка пета.
Господин Бояджийски, заповядайте.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
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ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Получи се едно писмо НС-22-15-35 от
03.03.2021 г. Според мен става дума за организация на работата в една
секция

в

Германия

в

Мюнстер.

М.

Т.

ни

сигнализира,

че

в

секцията са се организирали хората във фейсбук група. Малката група
България в Мюнстер и си създавали организация за гласуването,
включително и часове за гласуване. Хората да заявят кога ще се явят. Като
според мен, за да имат яснота като СИК, как ще върви през деня потока от
избиратели. Той се притеснява дали това е редно. Аз не виждам да е
създадено като задължение, че ще се допускат до гласуване само хора,
които са се заявили за гласуване. Не е такъв въпроса. Влезнах и във
фейсбук страницата на тази група и там се говори за това, че идеята е да се
организира по-лесно потока от хора, за да могат да се спазят и изискванията
на германските власти, по отношение на това да няма струпвания и пише,
че ще ги проверяват почти на всеки час от съответните местни власти. И
затова ви го представям за сведение. Не видях лично аз забрана или
изискване от страна на СИК, по някакъв начин да се иска, този който не се е
записал в техния списък, да не може да гласува. Не е това въпроса. Затова
ви го докладвам за сведение.
НС-29-19 от 02.04.2021 г. С него ще се занимаваме по-късно. Сега
ви го докладвам, че е пристигнало.
НС-20-1501,

НС-22-1520,

НС-22-1509

и

НС-22-1521

ви

ги

докладвам за сведение. Видели сте ги в моята мрежа. Нямам предложение
за решение по тези въпроси, които са повдигнати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Чаушев
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще има ли точка машинно гласуване?
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Ще

има

точка

машинно гласуване. Мина една част от докладите и сега ще продължим покъсно, когато имаме информация, че навсякъде са достигнали машините.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Питам, към момента получавали ли сме от
„Информационно обслужване“ АД, проверка за съответствие на флашки по
райони със системата? Имаме или нямаме? Ако нямаме, веднага да се пише
кога. Как флашките ще отчитат резултатите? Не знам защо се бавите? Утре
е деня. Явно има точка машинно гласуване. Аз казвам структурния ви
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проблем, с всичките въпроси и отговори и прочее. За сведение. Заедно с
това, че към момента не знам, дали машините са стигнали по секциите.
Имахме изисквания на една среща, включително и с вицепремиера до
определен час да ни се даде информация. Как тече процеса. Защото аз от
тази среща видях, че поне 1000 секции още са в процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Чаушев, не
мога да разбера, защо поставяте по този начин въпроса?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поставям въпроса за структуриране на важните
въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Важните въпроси
текат, но имаме от тази среща, вие сам чухте и разбрахте, че тази
информация ще ни бъде предоставена в 10.00 часа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не чух „Информационно обслужване“ АД, кога
ще я предостави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще я получим и тази
информация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам какви разговори се водят между едното
и другото, но към момента нямаме съответствие между флашки и система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колега

Чаушев,

благодарим за това, че вие изразявате вашето лично мнение.
Обявявам два часа почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия.
Преминаваме към точка четвърта.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
Уважаема госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, 26-та
РИК са ни изпратили график за предаване на протоколите с резултатите,
който е препоръчителен. Номер 15-321 от 3.04.2021 г.
Докладвам ви писмо от Главна дирекция „Национална полиция“.
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Заместник-директор

старши

комисар

Тодор

Гребенаров,

ни

уведомява, относно доставката на изборните книжа и материали,
специализирани електронни устройства за машинно гласуване, че са
доставени по секционните избирателни комисии и са поети за охрана, с
изключение на посочените в писмото области и изборни райони.
Докладвам ви го за сведение. НС-04-02-44.
Моля, да се запознаете с писмо то „Информационно обслужване“
АД, НС-00-4-53 от 03.04.2021 г., с предложение информацията от
изчислителният пункт, да бъде изисквана от екипите справки софтуер и
визуализация.
Колеги, докладвам ви писмо от 23-та районна избирателна комисия,
които обръщат внимание. То е адресирано до нас, но в крайна сметка става
въпрос за подадената информация за броя на избирателите, съгласно
Приложение 73 за предаване и приемане на избирателния списък, за
разлика между подадените от съответната администрация данни, като общ
размер за 23-ти изборен район с посочен брой на разминаването. Това
разминаване и при нас съществува дотолкова, доколкото сме получили
информацията от областния управител, въз основа на получените данни от
Столична община, районните кметове.
За трите района имаме три файла. Предлагам ви да видите
обобщената справка в папка с моите инициали. И към настоящия момент да
помислим да изпратим до „Информационно обслужване“ АД, на тази
обобщена справка, включително със забележката по отношение на трите
изборни района – 23, 24, 25 на територията на Столична община.
Уважаеми колеги, от тази справка, както ви казах и напомням,
първата справка, първият файл е с данни за избирателите в 24-те
административни района.
Вторият файл с информация по секции и брой на избиратели.
Третият файл е от Столична община.
В този смисъл ви предлагам, да одобрим втория файл. Защото ми се
струва, че това е броя на избирателите по секции.
И първият и вторият файл са от областната администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте предложението на госпожа Солакова, да бъдат одобрени в
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съответствие с посочените брой избиратели, съгласно вторият файл, който е
изпратен от областната администрация.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Утре ще направим уточнение по броя на
избирателите в 23-и, 24-ти и 25-ти изборен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Като

ще

бъде

направена допълнителна проверка или справка за броя на избирателите в
трите района 23-ти, 24-ти и 25-ти РИК.
Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 1 (Мария
Бойкинова).
Минаваме към точка пета.
Госпожо Ганчева заповядайте.
Точка 5. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС04-01-272 от работна група „Избори“, в лицето на господин Калин
Анастасов.

Молят

за

спешно

становище,

дали

номерацията

на

допълнителната страница следва да започва с номерацията от число 1 или
да продължава номерацията на списъка за гласуване извън страната в
изборите за народни представители.
Моето мнение е, че следва да продължава номерацията и
предлагам да отговорим в този смисъл. Ако няма противно мнение или
друго становище, моля да гласуваме писмото в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,

63
Николай

Николов,

Паскал Бояджийски, Севинч

Солакова, Силва

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Само да съобщя на Централната
избирателна комисия, че в място Крайстчърч – Нова Зеландия започна
изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Николов,
заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви три
предложения, които са постъпили от Министерството на външните
работи в днешния ден. За това да се направят промени в секционните
избирателни комисии извън страната. А именно НС-04-01-197-3 от
03.04.2021 г., НС-04-01-153 от 03.04.2021 г., НС-04-01-236-6 от 03.04.2021
г., НС-04-01-236-5 от 03.04.2021 г.
Докладвам предложения от различни политически партии, за
промени в рамките на назначените вече секционни избирателни комисии,
които са както следва: НС-10-130-13 от 03.04.2021 г., от ДПС, НС-10-13011 от 02.04.2021 г. от ДПС, НС-10-177 от 03.04.2021 г., НС-23-143 от
03.03.2021 г., НС-10-130 от 02.04.2021 г.
Предложение за техническа корекция в секцията в Офенбург, за
което докладвах сутринта, 23-123/1 от 03.04.2021 г.
Предложение от Партия „ГЕРБ“ за промяна в секция 394, 153-3 от
03.04.2021 г.
Това са предложенията от политическите партии.
Изготвил съм проект за решение, което може да видите в моя
папка, 7 страници. То се състои от три структурни части.
На първо място, с оглед на направените предложения, се
извършват замени в съставите на секционните избирателни комисии в
първо римско. Назначени с Решение № 2277 и последващи решения.
На второ място, се допуска поправка на техническа грешка в
Решение № 2325 един брой, в точка 3. Има грешка в името на назначен
член.
На трето място, имаме поправки на технически грешки в
решението от снощи № 2379 от 02.03.2021 г. , които са на брой шест. Ще
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предложа в третата част да ги подредя, според номерацията на точките,
където се правят корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, прекъсвам
заседанието за 15 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна комисия.
В точка гласуване извън страната, господин Николов докладва.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, както докладвах, при
служебна проверка във връзка с окончателното назначаване на съставите
на СИК се установи, че едно лице, господин Конак е назначен с наше
Решение № 2325 от 27.032021 г., за член на секционна избирателна
комисия извън страната 414 и същевременно с друго Решение № 2291 от
24.03.2021 г. е определен за застъпник.
При това положение, тъй като в чл. 3 от Изборния кодекс не
допуска едно лице да участва в повече от едно качество в изборния
процес, в това число като член в секционна комисия извън страната и като
застъпник на кандидатска листа, предлагам да бъде заличен господин
Конак, в качеството си на застъпник на съответната кандидатска листа и
да се анулира издаденото му удостоверение. Приготвил съм проект на
решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване на решението за заличаване на застъпник.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2401-НС
Продължете с доклада.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вече докладвах фактическите основания
за приемане на поредното решение. Три предложения от Министерство на
външните работи, множество предложения от партии. Докладвах
структурата на решението, уважаеми колеги.
Предлагам решението така, както е на вашето внимание, без жълт
я текст. Той отпада.
И една добавка трябва да се направи, тъй като днес след обяд, в
изпълнение на решение на Централната избирателна комисия са
генерирани удостоверенията за гласуване извън страната, на всички 2505
назначени до момента членове на секционни избирателни комисии извън
страната, следва навсякъде където се освобождава вече назначен член на
секционна избирателна комисия, да се запише текста, анулира издаденото
удостоверение. И също така, уважаеми колеги, ще ми позволите като
автокорекция да пренаредя, раздел трети – Поправка на технически
грешки в решението от снощи 2389, според номерацията, за да е
структурно ясно.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Има ли други предложения? Няма.
Процедура по гласуване на решението.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решение № 2402-НС.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, докладвам ви с вх. № НС-23-143
от 03.04.2021 г., предложение за поправка в рамките на решението, които
отразихме с текста, който приехме току що.
На второ място, докладвам ви с вх. № 23-192/1 от 03.03.2021 г.,
състав на секционната избирателна комисия в 283-та в Пафос. Запитват
ни дали е този състава. Могат да се запознаят съответно от
дипломатическото представителство от нашия сайт.
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Също така НС-23-122/1 от 03.04.2021 г. ни питат за състава.
Въпросът е от секретаря на секционната избирателна комисия в Кобленц.
Задава ни въпроса какъв е състава. Може да се запознаят също от
интернет страницата на Централната избирателна комисия. Така че това
са докладите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Уважаеми

господин

председател,

уважаеми колеги, с вх. № НС-04-01-278 от 03.03.2021 г., на мен и на
всички членове, съгласно председателска резолюция е разпределена
спешна грама за Франция – Моасак. Предполагам, че сте се запознали.
Предлагам да я обсъдим. Моето мнение е, че към момента може да
приемем информацията за сведение и никакви действия към настоящия
момент не може да предприеме ЦИК в рамките на правомощията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
чухте доклада на госпожа Ганчева. Всички членове имат в своите папки
нотата, която е пристигнала.
Има ли други предложения? Няма.
Остава за сведение към момента.
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Госпожа Т. К. в 9.05 часа на
3.03.2021 г., последен ден преди изборите, иска да разбере къде са
избирателните секции в Дуисбург, Дюселдорф. Да отговорим с едно
писмо, че може да го види на сайта на Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на отговора.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред.
Господин Войнов, заповядайте.
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Точка 1. Проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, връщам на доклад проекта за решение,
относно преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в
определен брой избирателни секции, при произвеждане на изборите за
народни представители на 04.04.2021 г. След обсъждане на работна група,
съм направил промени в протокола, който трябва да попълнят членовете
на определени секционни избирателни комисии. Той е опростен и се
нарича констативен протокол. Може да го видите в моя папка. Решение
93.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СИЛВА

ДЮКЕНДЖИЕВА:

Колеги, чухте доклада на господин Войнов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, начало на
обсъждането. Всички сте се запознали.
По точка първа има ли предложения? Няма.
По точка втора има ли предложения? Няма.
По точка трета има ли предложения?
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Предлагам точка 3 да има друга
редакция. Всяка районна избирателна комисия уведомява, секционните
избирателни комисии по точка 2, като инструктира да броят контролните
разписки след установяване на резултатите от гласуването в секцията.
Обосновка. Районната избирателна комисия в 20.00 часа ще
трябва да изпрати трима от своите членове, всеки да вземе по един
протокол на хартия от два листа и да отиде на произволно избрана секция,
която може да е в областния град, а може и да не е в областния град. И
най-вероятно няма да е в областния град.
Отиват тези хора. Трябва да се организира допълнително една
кола, която да ги вземе, да ги откара до секцията и да ги върне. Затова
предлагам вместо членовете на районните избирателни комисии да ходят
и тримата в три различни секции, да ги уведомят по телефона съответните
секции и те да извършат преброяването, както по надолу с предлага в
точка 5, на място. И да отразят резултатите в този протокол.
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Ако се пита как ще стигне този протокол до тях. Имаме на
разположение общинска администрация, с която също можем лесно да
контактуваме, която в изборния ден не спи и има един принтер, който да
изпринти тези два листа и да ги занесе на председателя на комисията,
която е определена да брои разписките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това дали един член на районна избирателна
комисия ще отиде до секционната избирателна комисия не прецедент, тъй
като общо взето такава е практиката, ако примерно се случи секционната
избирателна комисия да сгреши попълването на протокола и да се наложи
той да бъде подменян с нов протокол. Тогава пак по същия начин, член на
районната избирателна комисия трябва да отиде до секционната
избирателна комисия да й остави протокол. Аз не съм сигурен, че по
телефона, ако има обаждане и секционната избирателна комисия сериозно
ще вземе указанието да брои контролни разписки. Още по-малко
общинска администрация да тръгне и да им носи протоколи, пликове.
Така че така както е записана точката е добре. Ако искаме действително
да бъдат преброени тези разписки, би следвало по-сериозно да се
подходи. Иначе само ще запишем някакво решение, което може би в
голяма част от секциите няма да бъде изпълнено.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ние се обаждаме от тук по телефона в
СИК в Нова Зеландия и те изпълняват, а една СИК примерно в Камарци,
няма да го изпълни. Ще го изпълни, как няма да го изпълни. Да го
помислим още малко това решение, ако не сме готови да го взимаме сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ:

Добре. Съгласявам се с предложението на

господин Бояджийски, но заявявам, че голяма част от секционните
избирателни комисии няма да свършат тази работа и няма да постигнем
93 избирателни секции, в които да бъдат преброени разписките.
Съгласявам се, само за да бъде прието решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че не може да си позволи
никой член от Централната избирателна комисия, категорично да
подкрепя решение и да казва, че видите ли няма да се изпълни. Ние в
момента създаваме безредица. Вие какво казвате господин Войнов.
Приемаме едно решение, но тъй като ЦИК видите ли, ще го приеме, но
счита, че няма да го изпълни СИК. Вие господин Войнов не сте извън
ЦИК. Считам че от този микрофон, не би следвало да чуват такива неща.
И ще обясня защо.
Защото членовете на ЦИК не смятам, че трябва да създават
предпоставка за неизпълнение на решенията, които видите ли по принцип
ще приемем.
Може би затова приехме такъв протокол на СИК, че да не може да
го попълним.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Напротив смятам, че членовете на СИК трябва
да изпълнят указанията на районната избирателна комисия и се надявам
това да стане така. Въобще не ги призовавам, да не изпълняват указанията
на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Но се съмнявате.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Абсолютно съм съгласна с колегата
Войнов. Значи, че ще бъдем конструктивни. Предлагам да вървим по
решението.
Дупликата колега Войнов, е субективна преценка на този, който
взима правото на дуплика. Рядко се случва да им дебат в ЦИК, затова
може би не знаете какво е дуплика, реплика и въобще по Правилника.
Рядко се случва в тази ЦИК да има съществен дебат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам в точка 3,
изречението да бъде променено. А именно, въз основа на това, че са
определени в точка втора секциите, които ще подлежат на такова
преброяване на контролните разписки, да пише, че районната избирателна
комисия или съответната или всяка районна избирателна комисия,
уведомява председателите на определените секции и осигурява на същите
протокол Приложение № 1 към настоящето решение.
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По всякакъв начин. Може общината да ги разпечата и да ги занесе
на СИК, така както е във всички останали случаи.
Осигурява протокол приложение № 1 към настоящето решение и
плик.
В точка 4. Секционната избирателна комисия след попълването на
секционния протокол, пристъпва към преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване по кандидатски листи, преференции за
кандидати от партии и коалиции, независими кандидати и гласове, не
подкрепям никого.
Колеги, прекъсваме заседанието.
Обявявам 15 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
Връщаме се към точка първа.
Точка 1. Проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване.
Господин Войнов е нанесъл поправките, съгласно направените
предложения в предходната част на заседанието. Вижте ги колеги. Ако
няма други предложения или редакции, да може да го гласуваме.
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Редакцията ми по точка 4 е да се
добави: СИК по точка 2. По точка 2 попълва и подписва. Аз гледам нещо
друго. Извинявайте колега Войнов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам в точка
3, където пише „протокол от контролните разписки“, да бъде
„констативен протокол“, тъй като с него констатираме единствено
действията, които ще бъдат извършени по преброяването на разписките,
както си е в приложението.
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И в точка 5. След преброяване на контролните разписки,
секционната избирателна комисия вписва резултатите от предадения им
констативен протокол.
В точка 5 или в точка 6 трябва да пишем, че разписките се
опаковат и се прибират в чувал, торба. Както е по реда на методическото
указание. Защото изрично никъде не сме го посочили, къде отиват
контролните разписки.
Колега Войнов, не пречи да посочим и двете. Опаковат се,
съгласно решение еди-кое си и се прибират в чувал, торба с останалите
изборни книжа и материали.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз ви предлагам да остане в отделна
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може и в отделна
точка. За по-голяма прегледност да стане точка 6, а точка 6 да стане точка
7 и т.н.
Колеги, други предложения имаме ли по редакцията на
решението?
Да видим и приложенията. Те са от 1 до 31, тъй като за всеки са
поотделно.
Оформянето е различно дотолкова, доколкото преференциите се
разминават.
Колеги, има ли други предложения?
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не е точно, че са разпределени
гласовете по кандидатски листи, тъй като вече имаме и не подкрепям
никого.
В самото начало в заглавието пише, разпределение на гласовете
по кандидатски листи и предпочитание за кандидатите от листата. Не е
точно това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да махнем самото
разпределение на гласовете. Да махнем това заглавие. Може да си остане
само, на основание еди-кое си да състави протокол за установяване на
резултатите както следва. Говорим за приложението. Болдваният текст с
главни букви – разпределение на гласовете по кандидатски листи и
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предпочитание за кандидатите от листата, да отпадне и да си остане само
горния текст.
На основание решение номер еди-кой си от 3.04.2021 г., състави
този протокол за установяване или констатиране на резултатите от
контролните разписки от машинното гласуване в секцията както следва:
Надолу да продължи определянето.
Колеги, други предложения?
Колеги, процедура по гласуване на проекта на решение заедно с
приложенията.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова).
Решение № 2403-НС.
Колегата Чаушев иска думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Смятам, че това решение е палеативно,
безсмислено

и

затруднява

дейността

на

въпросните

секционни

избирателни комисии. Както го твърдях преди месец или две седмици,
всичките тези неща трябваше да влезнат в Методическите указания и ясно
да се каже или се броят тези разписки или не се броят. В момента си
играем на играта „и вълкът сит и агнето цяло“. Няма такова нещо. Винаги
някой ще изяде някого. Надявам се да не е ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Минаваме към точка трета.
Заповядайте госпожо Йосифова.
Точка 3. Доклад относно машинно гласуване.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, предлагам да бъде изключена
камерата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване за изключването на камерата.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви няколко писма, които
са получени от Министерство на вътрешните работи.
Първото е с вх. № НС-04-02-41 от 3.04.2021 г., с което ни
уведомяват за изпълнени наши

указания, относно

допълнително

изпратените машини на „Сиела Норма“ АД. Може да се запознаете с
информацията по областни градове, брой на машините, за които има
данни – НС-04-02-41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има ли го писмото или го няма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Писмото го има. Не е
качено. Кажете да го качат. Качено е вече писмото.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам на следващо място, писма от
Министерство на вътрешните работи с входящи номера НС-04-02-43, във
връзка с подменени части в специализираните устройства за машинно
гласуване в съответните секции в гр. Пазарджик, НС-04-02-43. По
отношение на Добрич, в съответните населени места, Разград и Видин.
Както и за Пловдив, Пловдив – град и Пловдив – област, които са в друго
писмо по същата тема. НС-04-02-45/1.
Подготвила съм писма. Те са с проектни номера 7241, 7242, 7243,
7246 и 7247 са към съответните районни избирателни комисии, във връзка
с недопускане използването на посочените машини в изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Посочена е секцията.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Качено ли е това във вътрешна мрежа?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За какво става въпрос за машини ли, за части
ли? За коя секция за какво става дума, за машини, части, рула?
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Първият случай е с. Ветрен дол, Община
Септември, Област Пазарджик. Става дума за демонтирана захранваща
батерия.
На следващо място за Добрич.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Исках уточнение, защото се докладваше не
преписка, а се докладваха писма. И затова исках, кое писмо конкретно за
какво е.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Това е първото писмо.
За РИК – Добрич, става дума за възникнал проблем с буксата на
кабел за захранването. Технически проблем, не е сработила машината и
проблем с акумулаторната батерия.
За Разград проблемите са първо, че е липсвал в една от секциите
параван на машината, а в с. Ясеновец е подменен корпуса, екрана и четеца
на машината. Махнати са оригиналните пломби. А след ремонта
машината отново е пломбирана и е поставена флаш карта.
За Видин липсва захранващ кабел, липсват два пластмасови
капака.
За Пловдив в едната секция батерията е сменена. В другата е
сменена платката, четец платка.
За Силистра нямаме, защото пише, че най-общо са установили
липси в куфарите. Предаден са един брой акумулатори, един брой
кабелчета за акумулатори, един брой захранващ кабел, но не е уточнено
на кои СИК-ове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като в момента съм на писмото за
Силистра, забележете, около 15.00 часа на координатора са се обадили
двама техници, които са заявили, че са установили липси в куфарите и са
необходими един брой акумулатори и един брой кабелчета за
акумулатори, един брой захранващ кабел. Координаторът ги е взел от два
от куфарите и им ги е предал. Като преди това се е консултират със
„Сиела Норма“ АД. Това означава, че към 15.00 часа „Сиела Норма“ АД
знаеше много добре, становището на Централната избирателна комисия
по отношение на тези куфари с компоненти, резервни части, пратки цели
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машини и други. Независимо, че в писмото няма данни, кои са тези
машини, в Силистра не може да останат машини за гласуване, след като
са били подменени, така както е описано в писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да бъде
подготвено и за Силистра писмото. Да бъде установено от РИК –
Силистра, кои секции са. Защото те са две. Един брой акумулатори, един
брой кабелчета и един брой захранващ кабел. РИК – Силистра знае на кой
са. Пише, че куфарите се предадоха от председателя на РИК – Силистра.
Направени бяха актуални снимки. Снето бе обяснение от областния
координатор и де факто се знае, кога е предоставено на РИК – Силистра.
В секциите, в които има машини с подменени части, да бъдат
взети и да бъде преустановено гласуването с машини.
ТАНЯ

ЙОСИФОВА:

Колеги,

също

така

получили

сме

информация, че в Община – Хисар и в Община Сопот, поради техническа
неизправност, не са монтирани две устройства за машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, процедура
по гласуване на текста на писмото, което да бъде изпратено до
Пазарджик, Разград. Във всяка една ще бъде описано какво е.
Ще бъде до районната избирателна комисия, с копие до
областната дирекция, до Гребенаров и до Николова.
По отношение на Добрич, ще бъде при условие, че има подмяна на
компоненти в машините.
Колеги, гласуваме нарочните писма до РИК – Пазарджик, РИК –
Разград, РИК – Добрич, РИК – Пловдив, Пловдивска 17-та, Силистра и
Видин.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Следващият доклад колеги е с вх. № НС-066-222 от „Информационно обслужване“ АД, във връзка с извършения
преглед и тест на предоставените им 31 броя флашки. Изчетени са
успешно. Налице са данни за машинното гласуване, за съответния
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изборен район. Приложили са примерна снимка на екрана на РИК – 26.
Електронните резултати са подписани с валидна смарт карта на СИК и се
верифицират успешно. Теста на структурата на данните показва, че тя е
валидна и по предоставения формат.
За шест РИК-а има по един кандидат, което е заличено и за който
получаваме информация. Точният списък на тези случаи е в приложения
ексел файл.
Докладвам го за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги,
включваме камерата.
Продължаваме с точка машинно гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-11-67

от

03.04.2021

г.

Писмото

е

от

Н.

Й.,

пълномощник на Обединение „Демократична България“ и относно
повишаване на прозрачността на машинното гласуване, чрез поставяне на
публично място разписката за текущо състояние.
Госпожа Йорданова цитира част от доклада за съответствие, в
който се казва, че стойностите на параметрите софтуерна версия, версия
на операционната система и системен хеш е необходимо да са еднакви за
всички машини за гласуване. Като еднаквата стойност на системния хеш
за всички машини гарантира, че машинното гласуване се извършва с
еднакъв софтуер, управляващ техническите устройства за машинно
гласуване.
Тъй като системния хеш е отпечатан на разписката за текущо
състояние, госпожа Йорданова иска Централната избирателна комисия да
окаже на секционните избирателни комисии разписката за текущо
състояние, да се излага на видно място, например на ученическата дъска,
така че всички избиратели, наблюдатели застъпници и представители да
имат достъп до нея.
Искам да обърна внимание, че в решението за оценяване на
съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно
гласуване е прието от ДАЕУ, БИ МИ, БИС на 31 март и се казва, че
образците

представени

на

трите

институции

имат

идентични
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характеристики и функционалност с тези на останалите устройства,
доставени по договора с изпълнителя.
Що се отнася до разписките за текущо състояние, те освен
системния хеш, съдържат и друга служебна информация, включително
РIN код, поради което тази информация не е публична и не може да се
показва.
Затова предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли друго
предложение? Няма.
Остава за сведение. Няма да се гласува.
В тази точка няма други доклади.
Минаваме към точка седма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 7. Отговори по въпроси на граждани.
СВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от господин
Тодор Гребенаров. С последното писмо той уведомява, че всички
секционни избирателни комисии в страната са запечатани и поети под
охрана от служители на МВР.
Докладвам ви едно писмо, което е препратено от специално
създадения имейл адрес в МВР – Ситуационен център, от И.
С., който уведомява, че е в секцията, в която трябва да гласува е
имало инцидент. Вижте писмото НС-04-02-42.
Предлагам ви да препратим писмото по компетентност на РИК –
Велико Търново и да дадем указания свързани с извършване на проверка,
сезиране на РЗИ и съгласувано с РЗИ да се предприемат всички
необходими действия и противоепидемични мерки за гарантиране живота
и здравето на членовете на СИК, на участниците в изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Чаушев заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам три
запитвания от граждани, по отношение гласуването им утре. Питанията са
еднотипни, под един калъп, канава, матрица.
По същество въпросите са следните.
Не искам да гласувам с маска на изборите. Ако не ме допуснат до
изборите, ще ми нарушите изборните права. Такива вече станаха 30, 40,
което ме навежда на някакви мрачни размисли. По същия начин, по
същата структура зададени въпроси от различни краища на страната, но с
един и същи тип въпроси.
Предлагам да уважим гражданите и да им отговорим по следния
начин, така както сме го възприемали.
В раздел шести, точка 4 и 5, стр. 7 от Указанията и т.н., за
преодоляване последиците от ковид е предвидено изискването на
избирателите да носят маски.
Това

предлагам

аз.

Писмата

са

от

Г.

К.,

Д.

П.

и А. Л. Те бяха и доста повече преди това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмото е НС-23-180 от 02.04.2021 г. от
Р. И., който е председател на СИК и пита дали трябва в избирателния
списък в графа забележки, да се отбелязва, че избирателят е гласувал чрез
машина, както е било на изборите през 2019 г.
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Подготвил съм писмо, в което го уведомяваме, че не е необходимо
в избирателния списък да се отбелязва, дали избирателят е гласувал чрез
специализирано устройство за машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

чухте

предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Александър Андреев, Георги
Баханов, Паскал Бояджийски).
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми колеги, с
това закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
След няколко часа ще започне изборния ден.
Първото заседание ще бъде в 9.30 часа.
(Закрито в 01,45 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Стойка Белова
Юлия Стоичкова
Силвия Михайлова

