ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 328
На 4 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия изборния ден.
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, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,25 ч. от господин Александър
Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам първото заседание за днешния ден на Централната
избирателна комисия.
Давам думата на колегата Солакова за предоставяне на
информация как е започнал изборният ден.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, съвсем накратко
информацията, с която разполагаме в Централната избирателна
комисия: нормално започна изборният ден в цялата страна.
Получаваме информация и справки от районните избирателни
комисии. В някои секции не са се явили определени членове, за
които се предприемат съответните действия. По всички въпроси, по
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които трябваше моментално да се отреагира, е отреагирано. В общи
линии това е: нормално протича изборният ден на този етап.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Йосифова, във връзка с машинното гласуване?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка Ви
докладвам първо постъпило уведомление, вх. № НС-11-69 от днес
във връзка с грешки при преференциите в Многомандатен изборен
район – Велико Търново, в конкретна секция във връзка с
кандидатите, които могат да бъдат избрани с преференция.
Докладвам Ви също така постъпило писмо, вх. № НС-23-196
от РИК – Велико Търново, във връзка именно със същия проблем.
В тази връзка Ви предлагам да се спре гласуването с машини
в Многомандатния изборен район – Велико Търново, и да продължи
гласуването с хартиени бюлетини. На второ място, да се дадат
указания на РИК – Велико Търново, че при преброяването трябва да
се отчитат гласовете, съобразно номера на преференцията. Това е
моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Имате предвид
номера на преференцията, тоест както е в кандидатската листа.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Както е в кандидатската листа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Съгласно
решението за регистрацията, така ли?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Има ли други предложения? Уважаеми колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – 2 (Александър Андреев, Йорданка Ганчева).
Госпожо Йосифова, незабавно да бъде дадено и по телефон
указание на РИК – Велико Търново, за да може да го изпълнят и да
може да бъде преустановено гласуването с машини.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Господин Председател, предлагам да се
изпрати писмо и до всички районни избирателни комисии при
проблеми във връзка с машинното гласуване да бъдат изпращани по
имейла до ЦИК и до „Сиела Норма“ АД с описание на конкретния
проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колега Ганчева, гласуването извън страната?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Към
настоящия момент в Централната избирателна комисия са
постъпили обработени всички документи във връзка с обезпечаване
на секциите извън страната в предизборния ден с книжа и
материали.
В 8,40 ч., знаете вече всички колеги, на нашето внимание
чрез ВКП постъпи протокол от СИК № 450 в град Моасак, Франция,
като колегите са взели решение единодушно, провели са заседание.
Предвид категоричната забрана от страна на префектурата в град
Моасак, връчена на председателя късно вечерта за провеждане на
парламентарния вот, няма възможност да започне изборния ден.
Нямаме никаква друга алтернатива се сочи в решението, нито време
за реакция и поради възникналата ситуация предлагат да се закрие
изборната секция. Ние го обсъдихме, знаете, веднага след
получаването и се обединихме около предложението и във връзка с
пристигналия протокол да изпратим на Министерството на
външните работи, че сме запознати и да бъдат предприети всички
действия по всеки удачен начин за разгласяване сред българските
граждани, че там няма да може да бъде проведен изборният ден, не е
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открит. Съответно в случай на необходимост и преценка от
Министерството на външните работи да предприеме действия, както
и да се огласи и разгласи, че българските граждани няма да могат да
гласуват в секция – Моасак, Франция, за да може евентуално те да
упражнят правото си на глас в други секции, които са на
територията на Франция.
Мисля, че правилно пресъздадох предложението. Ще изготвя
писмо в този смисъл, което ще кача, за да го видите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението да бъде изпратено писмо до
Министерството на външните работи за това да бъде информирана и
общността във Франция за това че е закрита секцията по нареждане
на френските власти. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с приетото решение
предлагам да огласим чрез нашите говорители информацията, която
е постъпила в Централната избирателна комисия, като считам, че
чрез редовните брифинги и включвания на нашите говорители, така
по възможно най-бързия начин ще стигне до българските общности.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението – да бъде огласена информацията чрез
говорителите, за да може по този начин да достигне и до
избирателите. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във вътрешната мрежа възложих да
бъде качена информация, пристигнала чрез ВКП, а именно
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уведомяват ни чрез три страници от списъка за гласуване за
изборите извън страната, просто са пропуснали – в Турция, Измир,
Мендерес, са надраскани със син химикал пространство за подпис и
бележки. Установихме го при преглеждане на списъка за гласуване
за народни представители извън страната в тази секция преди
началото на изборния ден. Приложено изпращат страниците. Аз се
надявам СИК да е констатирала това и по съответния ред. Предлагам
да се свържем с колегите от Министерството на външните работи в
работен порядък. Във вътрешната мрежа е. Това се констатира с
протокол според мен. Това е чрез ВКП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: ВКП – 7.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам тази информация
да я вземем предвид при обработката и получаването на резултатите
за гласуване извън страната. Предполагам, че колегите от
секционната избирателна комисия са констатирали установеното от
тях, за което ни информират чрез ВКП по надлежния начин, а
именно с протокол, който ще бъде представен на нашето внимание,
но и дори да не бъде представен, ние вече сме уведомени по
надлежния начин, че са го констатирали. Най-важното е всеки
български гражданин, който има право на глас, вписан е в списъка за
гласуването извън страната, да упражни правото си на глас и при
обработката на протоколите ние съответно ще вземем това предвид.
И чрез Външно министерство да им бъдат дадени такива указания –
по телефон, в оперативен порядък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Уважаеми колеги, чухте предложението. Процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева), против – няма.
Госпожо Ганчева, имате ли друг доклад?
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Към момента имам, но за да пестим
оперативно време няма сега да ги докладвам, а после заедно.
Очакваме вече и първия протокол от гласуването извън страната. Ще
Ви уведомя когато пристигне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви.
Госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, повечето сигнали
са относно организационно-техническата подготовка и по-скоро
сигнали за забавяне отваряне на секционните избирателни комисии.
Но, както чухте доклада на госпожа Солакова, всички секционни
избирателни комисии са отворени и избирателите имат възможност
да гласуват. Оплаквания има и от Горна Оряховица, от Велико
Търново, че им е отказано да гласуват с машинно гласуване. Ние
взехме решение да преустановим машинното гласуване в РИК № 4 –
Велико Търново, така че сигналите Ви ги докладвам само за
сведение.
Има също така и ни е препратен сигнал от Районно
управление – Стара Загора, с което се иска да бъде изпратен списък
на регистрираните наблюдатели на Политическа партия ГЕРБ.
Предлагам с писмо да изпратим по компетентност това писмо – да
изпълнят указанията на Районно управление – Стара Загора. Ще ви
моля да гласуваме писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева),
против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има и постъпили сигнали за
агитация по Фейсбук. Поне от сигналите, които аз съм разгледала,
това са постове от вчера и завчера, но в социалните мрежи, знаете, те
постоянно излизат и тъй като ние не сме компетентни, нямаме
такава компетентност да контролираме съдържанието на социалните
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мрежи, каквато е Фейсбук. Всички такива сигнали, които са
постъпили, ще бъдат без разглеждане, поради което предлагам и да
не Ви ги разпределям. Това е общо решение, практика на
Централната избирателна комисия – не само в изборния ден, а по
време на цялата предизборна кампания, социалните мрежи не ги
контролираме.
Всички такива сигнали за предизборна агитация по Фейсбук
ще бъдат отразени в регистъра с резултат, че Централната
избирателна комисия не разглежда, не контролира социални мрежи.
КАТЯ ИВАНОВА: Няма компетентност.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не следи за съдържанието им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз все пак предлагам извън регистъра,
преди да влязат в регистъра и да сме взели решението, да влизат и в
една папка във вътрешната мрежа – който иска да може да се
уведоми и ако иска, да върне на доклад някой от сигналите.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Александър Андреев).
Госпожо Бойкинова, имате ли друг доклад?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
Уважаеми колеги, получихме пет сигнала за нарушение в
изборния ден в Мюнхен, по-скоро оплакване, че пред Консулството
в Мюнхен няма организация и има много струпване на хора, хора,
които чакат да гласуват, и изразяват своето недоволство от
организацията от гласуването в Мюнхен. Докладвам Ви за
запознаване. (Време за запознаване.)
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Уважаеми колеги, предлагам да изпратим по компетентност
на Министерството на външните работи за предприемане на
действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Извършване на
проверка и предприемане на действия.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Колега Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, току-що получих телефонно обаждане от РИК –
Бургас, с което ни информират, че във вчерашния ден са получили
доста черни химикали, те са успели да ги сменят. Въпреки всичко в
днешния ден има една секция, в която е останало, и до момента са
гласували с черни химикали.
Въпросът им беше могат ли те, в тяхната компетенция ли е,
да вземат решение и да обявят в тази секция за действителни тези
бюлетини. Аз казах, че ще докладвам в комисията, за да ги
информирам за становището на ЦИК. Но моето мнение е същото, че
те биха могли и би следвало да вземат такова решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде дадено указание на съответната комисия да
вземе решение, като, разбира се, е преустановено вече, нали така?
Госпожо Цанева, нали е преустановено – в смисъл с химикала
е преустановено?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не знам дали е преустановено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Химикалът дали
е сменен?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Вероятно, след като вече има този сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест да има
незабавно указание да бъде сменен химикалът.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: И секционната избирателна комисия да
състави констативен протокол за смяната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на предложението на госпожа Цанева.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Уважаеми колеги, има ли други, които да докладват?
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин Председател.
Няколко въпроса. Първо, тази сутрин в 7,00 ч. получих
обаждане от председателя на секцията в Брага, Нидерландия, който
заяви, че четири члена от 5-членната комисия са се явили и могат ли
да работят спокойно. Съответно казах им, че при списък от
75 избиратели 4-членен от 5-членен състав е напълно достатъчен.
Второ, получих също така около 8,30 ч. обаждане от секцията
в Бремен № 1, с която се занимавахме. Там също секцията е 5членна. Един от петте членове вчера не се е явил на обучението, не
са успели да го открият, той е номиниран от политическа партия,
дошъл е със закъснение. Освен това, тъй като не се е явил на
обучението с тези два мотиви, председателката помоли да бъде
освободен от състава на секцията. Каза също така, че е отправила
такова писмено искане до ЦИК. Аз поех ангажимента да
информирам Централната избирателна комисия, но личното ми
мнение е, че само на тези две основания – закъснение респективно, и
това, че не се е явил на обучението няма основание за
освобождаване. В избирателния списък са 200 избиратели за Бремен
№ 1, очаква се обаче да се явят 400 да гласуват в днешния изборен
ден. Да успокоят психологически обстановката и да работят заедно.
На следващо място, докладвам от вчерашния ден едно искане
за промени в състав на секционна избирателна комисия, вх. № НС191 от 3 април 2021 г., което вече е извършено. Докладвам го за
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сведение. В Струмица писахме госпожа Б.
вместо господин
Д. Секцията в Струмица е 337.
Също така с вх. № НС-23-190 също от 3 април 2021 г. е
поискана смяна в секцията № 135 в Аахен. Докладвам го за
сведение.
Трето, изглежда семейство, с вх. № НС-22-1552 от 3 април
2021 г. ни уведомява, че сигурно няма може да гласува в Лайпциг,
тъй като при сегашната обстановка от Здравната служба са им
казали, че биха могли да бъдат глобени, тъй като живеят на повече
от 30 км от съответната секция и са от друга област.
На следващо място, бих искал да Ви запозная с няколко
жалби във връзка с изборите в страната, ако позволите. Вчера с
вх. № НС-10-179 от 3 април 2021 г. в 18,47 ч. е постъпила жалба от
Областния предизборен щаб на ГЕРБ за Кърджали, подписана от
госпожа Цвета Караянчева, с която ни известяват, първо адресирано
до председателя на РИК – Кърджали, на второ място, до
изпълняващия длъжността „кмет“ на общината, и на трето място, до
Централната избирателна комисия. Изясняват ни в тази жалба, че
възразяват срещу наложената промяна в организацията на
предаването на изборните книжа, според която членовете на
секционните избирателни комисии ще бъдат задължени да предават
протоколите за гласуването в РИК, а кутиите и чувалите с
бюлетините с гласуването – в сградата на общината.
Настояват също така: „Недопустимо е да бъдат създавани
допълнителни пречки пред членовете на СИК с оглед пандемичната
обстановка и риска за здравето и безопасността на хората“, намират
въпросната организация за недопустима и настояват тя да бъде
отменена, като се върне старата организация, според която
изборните книжа и материали и изобщо цялата документация,
урните и чувалите се предават на едно място, а именно в Дома на
културата. Очакват бърза реакция.
Този въпрос е изцяло от компетенциите на районната
избирателна комисия, която е адресат № 1 на въпросната жалба.
Лично аз смятам, че обичайното изискване всъщност е в общинската
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администрация да се предават изборните книжа и материали,
респективно в РИК. Докладвам тази жалба за сведение, освен ако
няма друго предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За сведение.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Също за сведение докладвам
вх. № НС-22-193 от 2 април 2021 г., което е от господин Е.
Г., който имаше жалба до нас срещу наше решение. Той пита какво
става с жалбата. Тя не беше адресирана до съд, припомням Ви.
И последно – сигнал за нарушение, вх. № НС-22-1579 от
3 април 2021 г., от вчерашния ден, с който ни уведомяват, че
представител на политическа партия, коалиция в Кипър, СИК № 283
град Пафос, заявява, че е назначен за СИК, продължава да носи на
профила си съответна снимка, агитационни материали – лицето
извършва политическа агитация на 3 април. Докладвам сигнала за
сведение, тъй като това е събитие, за което сме уведомени твърде
късно снощи в 22,00 ч. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1573 от
3 април 2021 г. Д. С. ни сигнализира за нарушение на
деня за размисъл в социална платформа „Инстаграм“. Предлагам
„без разглеждане“, поради липса на компетентност на ЦИК на
основание § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс.
С вх. № НС-10-180 от 3 април 2021 г. господин Л. Л. Л.
ни подава жалба срещу решение на РИК – Монтана,
не е посочен номер, жалбата не е подписана. Касае се за назначаване
на членове на СИК, не е ясно къде и как. Предлагам за сведение,
поради липсата на подпис върху тази жалба.
Докладвам Ви сигнал, вх. № НС-22-1557 от 3 април 2021 г.
Господин Р. П.
ни сигнализира и подава сигнал за найбезцеремонно и безпроблемно купуване на гласове в град Етрополе.
Колеги, аз обаче ще Ви предложа този сигнал да препратим
по компетентност на Районна прокуратура – Етрополе, тъй като
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знаете, че това осъществява деяния, престъпен състав, по чл. 167,
ал. 2 от Наказателния кодекс и аз Ви предлагам да го препратим на
компетентните органи. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване, ако няма
други предложения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Цветанка Георгиева), против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Нямам повече за доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Разпределено ми е от ръководителя на
група „Жалби“, без входящ номер, незаконно вписване на партии,
финансирани със средства от чужбина. Цитира партии и някакви
данни, че от чужбина си получавали парите, защо участват в
изборите и така нататък. Абсолютно, за сведение.
И един сигнал от чужбина, който обаче ще Ви го кажа за една
минута. Те са писали няколко мейла, то е с вх. № НС-23-194 от
4 април 2021 г., казват ни – една госпожа, обаче става въпрос за
много хора, прилагат се и списъци, че има разминаване между
списъка на ГД „ГРАО“ и списъка на Министерството на външните
работи. И казват така:
„За тези от нас, които бяхме подали заявления за отваряне на
секция в град Норуолк, Кънектикът, САЩ в секция, която не е
одобрена, според ГРАО ние сме в списъците за гласуване в Бостън:“.
Справката са направили еди-къде и ни я прилагат.
„Едновременно с това сме и в списъците на Министерството
на външните работи за Куинс, Ню Йорк, САЩ“ Тоест фигурират в
две секции.
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„Други българи в Кънектикът направиха същата справка като
мен, и ситуацията и за тях е същата: според ГРАО те са в списъка в
Бостън, а според сайта на МВнР – в списъка в Куинс, Ню Йорк.“
Аз се надявам в избирателните списъци, които са в секциите,
това да не е така. Обаче може би трябва да го препратим –
съжалявам, че госпожа Ганчева в момента не е тук, обаче аз
предлагам да го препратим за становище до ГД „ГРАО“ и до
Министерството на външните работи това нещо, за да разберем, наймалкото, за да знаем след това тези лица да не ни ги пускат като
гласували два пъти и да ги пращаме за прокуратурата, ако
действително има такава неточност. Много страници е списъкът.
Действително има съвпадение на имената. Поставям Ви го и
предложението ми е да го препратим за становище на Външно
министерство и на ГД „ГРАО“, така както е дошла при нас цялата
преписка, и да видим какъв е проблемът и има ли изобщо проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Цветанка
Георгиева), против – 1 (Александър Андреев).
Друг доклад имате ли, господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, към момента, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: господин
Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме едно
писмо, вх. № НС-15-305/2 от 4 април – в моя папка се намира.
Писмото е от РИК № 16, с него ни предават протокол за предаване и
приемане на специализирано устройство за машинно гласуване,
тоест РИК № 16 са приели в 7,00 ч. от секция № 18 в район Източен
машината за гласуване, прибрали са я, след това с приемопредавателен протокол са я предали на ОД на МВР – Пловдив. Аз
проведох разговор от РИК № 16 и те казаха, че в 1,30 ч. през нощта
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някой от ЦИК им се е обадил – не можаха да ми кажат кой им се е
обадил, че в тази секция трябва да приберат машината. Машината е
била предадена след обаждането от Централната избирателна
комисия на РИК № 16 и съответно с приемо-предавателен протокол
е предадена на ОД на МВР – Пловдив. Така че докладвам за
сведение това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Друг доклад? Нямате.
Госпожо Ганчева?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин Председател,
уважаеми колеги! Чрез ВКП постъпват много искания, свързани или
с неявяване на член на СИК извън страната поради пандемичната
обстановка, разболяване, или неявяване въобще на член, или искане
за смяна и прочие. От деловодството сега ме уведомиха, че от ВКП
се получават на имейла на cik@cik.bg.
Предлагам да приемем принципно протоколно решение ВКП
да изпраща всички такива писма и сигнали, които касаят пряката
работа на секционните избирателни комисии извън страната, а
именно неявил се член, попълване състава на член на cik@cik.bg. И
оттам, ако приемете това протоколно решение, да бъдат препращани
на имейла на работна група „Избори“, за да може да се осигури и да
се облекчава процесът по работата на секционните избирателни
комисии извън страната. Това е моето предложение – аз към
момента не виждам друго предложение, за да може с бързина да
реагираме, да се правят предложения и своевременно да обезпечим,
доколкото е възможно съставите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? Не
виждам. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля за протоколно решение да
уведомя в работен порядък по телефон ръководителя на ВКП от
отговорното
ведомство,
както
и
отговорния
служител,
деловодството и отговорните служители от работната група
„Избори“ в оперативен порядък да се случи това – по телефон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с две
жалби или два сигнала – не зная как да ги нарека, вх. № НС-23-1951
и № НС-22-1589 от граждани, единият от които се жалва, че не е
могъл въобще да гласува с машина, тъй като са му казали, че не
работи, а другият казва, че при гласуване имало някакъв проблем –
всичките от Великотърновска област, предлагам да качим едно
съобщение на сайта на Централната избирателна комисия, с което да
информираме избирателите, че на територията на област Велико
Търново гласуването с машина е преустановено с решение на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
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Господин Ивков?
ИВАЙЛО ИВКОВ: Свързано е и правя едно предложение, за
да се улесни работата в изборния ден, всички сигнали, каквито
получаваме – гледа и аз, и колегата Войнов, и няма да ги докладвам,
които са за неработещи машини или за невъзможност за гласуване,
след това съобщение, което предложи и приехме на колегата
Арнаудов, да бъдат качвани в една отделна папка с оглед анализ
след изборния ден и да имаме обобщена информация къде има
проблеми с машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
аз дори бих предложил и да изпратим едно писмо до районните
избирателни комисии в края на изборния ден, съответно да ни
направят една обобщена справка къде са постъпили при тях и са
установени съответно неработещите машини и какъв брой и къде, за
да може след това да го имаме предвид.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Абсолютно се припокриват. Аз мисля, че
Вашето предложение е основното и задължително – Централната
избирателна комисия трябва да има обобщена справка с реални
данни от районните избирателни комисии.
Отделно от това сигналите от граждани, за да не бъдат
докладвани, да бъдат качвани в една папка, поради невъзможността
на ЦИК, заради наши протоколни решения, да направим каквото и
да било в изборния ден, за да може да се гласува машинно, но да
имаме информация както от РИК, както Вие предложихте обобщена,
така да събираме и в една папка, за да сравним после информацията
със сигналите на гражданите. Така че двете се припокриват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева), против – 1 (Георги
Баханов).
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Госпожо Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия постъпи още една жалба относно гласуването в
Генералното консулство на България в Мюнхен. В тази жалба се
казва, че проблемът е, че адреса на консулството има две открити
избирателни секции. След като човек си е подал електронно
заявление за гласуване, не получава информация точно в коя от
двете секции трябва да гласува, поради което, се казва, в жалбата
първо се редиш на една опашка, след като не успеят да те намерят в
списъка, означава, че трябва да се редиш на другата опашка. Тъй
като това вече е поредната такава жалба, ние току-що гласувахме
писмо, с което изпратихме предишните сигнали до Министерството
на външните работи с указание да предприемат действия по
компетентност, прилагам към това писмо, което гласувахме, да
приложим и тази жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам на колегата Бойкинова – ако
е така, не е допустимо и директно, днес е изборният ден, той е един,
да се свържем с председателя на СИК – Мюнхен, и да му укажем да
организира така работата, че в никакъв случай хората да не чакат два
пъти на опашка. Те имат право да бъдат и довписвани в списъка,
дори да не са подали заявления. Няма разлика между гласуващите.
Всичките имат еднакви права. Така че всички да бъдат допускани и
да гласуват, когато им дойде редът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да
препратим и получената жалба, както и чисто оперативно вече да
бъде установена връзка, за да бъде уточнено какви указания да бъдат
дадени на секционната избирателна комисия. Процедура по
гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Последно, колеги, за сведение Ви
докладвам: вх. № НС-22-1564 от 3 април 2021 г., неподписан сигнал
за явна реклама от предизборна кампания в сайт в деня за размисъл
от С. Г. Пише: „В резултат на отстъпчивостта на
премиера беше защитен националния интерес“. Предлагам – за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Има ли друго предложение? Не виждам.
Уважаеми колеги, с това прекъсваме заседанието на
Централната избирателна комисия, като давам почивка до 12,00 ч.,
когато ще подновим заседанието с новите доклади.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във
вътрешната мрежа е публикувана таблицата за междината активност
към 10,00 ч. Моля да се запознаете и ЦИК да вземе протоколно
решение за публикуване на сайта на Централната избирателна
комисия.
Общата активност към 10,00 ч. е 7,58%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване одобряване качването на избирателната
активност на страницата на Централната избирателна комисия.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпила информация от Районна избирателна комисия – Добрич,
във връзка със сгрешени имена в кандидатските листи в
специализираните устройства за машинно гласуване, липсващи
преференции и липса на избор „Не подкрепям никого“ в софтуера.
В тази връзка предлагам, след като е извършена проверка от
Районната избирателна комисия в Добрич, във връзка и с решението
за регистрация на кандидатите, да се дадат задължителни указания
на РИК – Добрич, за преустановяване на гласуването със
специализирани устройства за машинно гласуване и гласуването да
продължи с хартиени бюлетини. Както и да се дадат указания, че
при преброяването гласовете следва да се отчитат съобразно
номерата на преференциите, които съответстват на кандидатската
листа, съгласно Решението за регистрация на кандидатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Йосифова, само накратко да ни кажете в кои листи какво е
установено, тъй като по отношение на „Не подкрепям никого“, то
излиза под партиите и коалициите, които са регистрирани. По
отношение на кандидатските листи има установено от РИК –
Добрич.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: В листата на коалиция „Изправи се!
Мутри вън!“ под № 110 фигурира различно име от регистрирания
кандидат. В № 112 има грешка в презимето и фамилното име на
кандидата. А в 17-а коалиция „Граждани от протеста“ имаме
въведена още една преференция 109, която не фигурира по
кандидатска листа и се дублира със 102.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
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Уважаеми колеги, аз ще изразя противно мнение. Ще
гласувам „против“ спиране на машинното гласуване в целия район
Добрич по следните мотиви. Лично аз смятам, че не бива да се
преустановява машинното гласуване, доколкото проблемите в
софтуера, които бяха споменати сега, пряко не касаят изборния
резултат. И това няколко десетки хиляди избиратели, които вероятно
днес ще се явят в този многомандатен избирателен район да
гласуват, заради това че имаме проблем с квадратчето „Не
подкрепям никого“, което в крайна сметка не влияе на крайния
резултат. И на следващо място това, че десетият кандидат в една
партийна листа, ако се гласува за него с преференция, ще се гласува
за друг кандидат – № 12, доколкото разбрах, а в другата листа имало
също с периферен кандидат някакви проблеми, това не е мотив,
който да обосновава законосъобразно спиране на машинното
гласуване.
Така че аз съм на особено мнение по този въпрос и ще го
изразя чрез вота си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението, което беше направено.
Бюлетината на тъчскрийна е на три страници.
Нека, колеги, да се съсредоточим в искането от страна на
РИК – Добрич, във връзка с установените разминавания,
несъответствия или въпроси, които са свързани с машинното
гласуване.
Колега Николов, правите ли с Вашето изказване друго
предложение?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да. Както вече казах, считам, че в
конкретния случай има действително проблеми със софтуера, но те
са от периферен характер и не би трябвало по никакъв начин да
препятстват правото на няколко десетки хиляди избиратели да
ползват машина до края на изборния ден, както е конструирано. Така
че правя обратното предложение. Считайте го за такова, господин
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
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Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на
господин Николов да не бъде спирано гласуването в РИК – Добрич.
Прекратете гласуването. Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласуваме предложение на колега,
който изрази становище да не се спира гласуването в Добрич. Моля
да разгледаме какви са вариантите, и може би господин Николов ще
предложи, как ще продължи и какво следва при отчитане на
резултатите. Да го обсъдим и тогава да го подлагаме на гласуване.
Ако има резон в това, което предлага колегата Николов, да го
обсъдим, за да сме убедени, че има и друг вариант, а да не бъде едно
чисто гласуване. Аз моля за това. Лично аз нямам предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
господин Николов, допълнете Вашето предложение, тоест какви
указания трябва да бъдат дадени евентуално на РИК – Добрич, с
оглед отчитането на резултатите от гласуването, за да бъдат напълно
информирани колегите какво и как да гласуват.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Доколкото разбрах, става дума за
това, че когато се натиска съответно ползване на преференцията под
№ 110, всъщност се дава преференция за № 112. Така ли е, колега
Йосифова?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Не, не е така. Аз казах – на коалицията
„Изправи се! Мутри вън!“ под № 110 фигурира абсолютно различно
име от регистрирания кандидат. На № 112 името на кандидата –
вярно е само собственото име. Презимето и фамилията са сгрешени.
В „Граждани от протеста“ имаме дублиране на № 102 и 109
преференция. Изобщо не е регистрирана 109-а преференция.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Предлагам в този случай, когато
съответният избирател, особено при условие че става дума за
сгрешени имена в рамките на софтуера, различни от тези, които
всъщност са според регистрацията на кандидатите, както е
направена в Районната избирателна комисия, тогава, когато се прави
преференция от избирател да се отчита за кандидата, който е
регистриран в Районната избирателна комисия. Мотиви: името на
този кандидат и в трите случая е регистрирано и публично в сайта на
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Районната избирателна комисия, неговото име е поставено на
таблото пред всички секционни избирателни комисии в Добрич,
предполагам. На трето място, в хода на кампанията, която току-що
приключи, всеки един от тези засегнати кандидати, чиито имена са
сбъркани или неточно отразени в рамките на софтуера, е правил своя
системна кампания за персонална такава за собствената си личност с
цел събиране на преференции под съответния номер. Следователно
избирателите, които отиват да гласуват и ползват съответно трите
преференции, имат нагласата, че гласуват именно за тези
избиратели.
Ето защо, когато се упражнява съответната преференция,
моето предложение, с това може би ще приключа, е да се счита
съответният вот за кандидата според регистрираната кандидатска
листа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Един въпрос имам, даже два.
След като под 110 е записано, че е Милена, а всъщност е
Атанас, в хартиеното излиза за Атанас, а в машинното ще излиза за
Милена.
Под 112 е друго лице, а не този, който е записан в
машинното.
Да кажем, че това може да се преодолее по някакъв начин,
както предложи колегата, макар че за мен не е много чист вариант.
Но в предходната листа имаме 8 преференции, а тук са 9. Какво
правим, ако някой натисне на 9-и? Как ще го отчетем? Въпросът е,
че трябва да мислим занапред. Като дойде време да отчитат
резултатите и ако на предходната листа – 17а, някой е гласувал за №
109, като няма такъв, тогава как ще им излязат контролите?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В бюлетината, като отбележат, не е ли
същото?
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз поставям въпроса, за да можем
да мислим занапред. Ако подкрепим това, което каза колегата
Николов, да видим какво правим при отчитане на резултатите,
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защото този проблем ще излезе довечера и тези хора ще трябва да
отидат да си носят резултатите в РИК – Добрич, и тя как ще им
приеме, като няма да им излезе контролата? А тя няма да им излезе и
ще бъде проблем с отчитане на резултата. Този проблем няма да
може да се реши, дори и да се отвори чувалът и да се брои пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: От това, което разбрах, отнася се до
една партия, която е „Изправи се! Мутри вън!“ и за номерата 10, 11
и 12. Вероятността такъв кандидат да повлияе на изборния резултат,
или тази преференция да има отношение към 10 избрани кандидати
от тази листа е практически нулев. Говорим за Добрич, където
всичките кандидати са 10 или 12. Едва ли една партия сама ще ги
спечели.
Второто, „Не подкрепям никого“, ако наистина отсъства в
част от листите, от някои листи няма никакво значение за
определяне на изборния резултат, освен ако няма независим
кандидат, какъвто в Добрич няма, тъй като това са действителни
гласове, те играят роля при определяне на районната квота. Тоест в
този си вид гласуването, разбира се, е подвеждащо за избирателите,
но няма да има никакъв ефект върху крайния резултат. Ако
„Изправи се! Мутри вън!“ реализират двама кандидати максимум,
това е нещо, което би било шок…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да не
определяме, господин Димитров, чисто социологически. Въпросът е
принципен. Ние трябва да вземем решението на основата на
принципите.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм поел отговорност, като съм
го казал. С две думи – това няма да повлияе върху реалния резултат,
тоест подреждането на листите, определянето на районната квота и
прочие. Това е моето мнение. И ако съд гледа някакви спорове, той
обикновено се съобразява с това дали направените грешни
отчитания имат значение за изборния резултат. Ако нямат, те могат
да се случат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Тоест Вие
подкрепяте да продължи гласуването с машини, така ли да
разбирам?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз също подкрепям в конкретния
случай да продължи гласуването с машина и ще ви кажа защо.
Каквото и да реши Централната избирателна комисия – дали ще го
спре или ще го продължи, ние имаме вече извършено гласуване и
тогава трябва да укажем гласуването досега как да бъде преброено.
В конкретния случай за № 17, където имаме 109, а няма такъв
кандидат, ние ще трябва да укажем да се брои без преференция,
както ако е гласувано на хартия и зачетено някъде, където няма
регистриран кандидат. Това е едното.
А второто, на 18 ще укажем водещ да бъде номерът, защото
избирателят първо вижда номера, избира номера и чак тогава вижда
лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: А на 18 кой
номер липсва?
БОЙЧО АРНАУДОВ: На 18 не липсва номер. Там в 110
имаме сгрешени имена. Те, ако са решили да гласуват за 110, ще
натиснат 110 и чак тогава ще видят сгрешеното име. Но ние ще
трябва да укажем да се вземе предвид първоначалният избор – тоест
номерът и както е регистриран в РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Нека да събираме информация, да
видим точно какво се случва, за да можем да вземем информирано
решение. И то такова решение, което да е в нашата компетентност.
Защото по отношение на листите компетентна е Районната
избирателна комисия. Централната избирателна комисия не е
компетентна по отношение на листите.
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ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, оттеглям доклада, докато се
събере необходимата информация.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли
друг доклад, госпожо Йосифова?
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Нямам тук.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
10 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия.
Във връзка с извършването на проверка в Добрич по
отношение на проблеми с машинното гласуване, за които стана
въпрос, и поисканата допълнителна информация от страна на
Централната избирателна комисия, предлагам да минем по
останалите въпроси. Постъпват сигнали и жалби, които трябва да
бъдат разгледани.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, постъпват доста жалби и сигнали,
но считам, не по реда на постъпването, че най-значителните, защото
са три при мен към момента, сигурно има и на други колеги, са от
СИК № 402, СИК № 413 и СИК № 393 от Турция, съответно
градовете Бурса, Караман и Истанбул. Проблемът е един, с различни
думи описан. На едното място казват, че: „В момента ситуацията е
извън контрол. Обадил съм се на представителя на консулската
служба и очакваме да дойде. Наблюдателите настоявали
декларацията да се попълва вътре в изборното помещение, което е
невъзможно. СИК взе решение това да става срещу вратата на
избирателната секция“. Това е от секция № 413. Да не ви ги изчитам,
нямаме време.
Ние имаме ли волята веднага да се обадим и да разпоредим
да не се изисква от избирателите да попълват пред секцията
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декларациите по чл. 33 или не? Така и оставихме една празнина,
защото не го казахме изрично, не подчертахме това. Аз очаквах това
да стане в изборния ден.
Сега предлагам да се обадим по телефона спешно след
протоколно решение и да укажем на консулските служби, на
посолството ни към всички СИК-ове, където идват такива сигнали
занапред в изборния ден категорично да се дават указания да се
приемат попълнени декларации, независимо от мястото къде са
попълнени и подписани.
Това е моето предложение по въпроса. И ако имаме
телефоните на тези секции, където има проблем, бих се обадил и в
тези секции, за да решим мигновено проблема и да не създаваме
напрежение на нашите сънародници в Република Турция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Аз предлагам за
всички секции навсякъде.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Добре, съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм с текста, но в някакъв
времеви порядък, защото става въпрос за жалби и поредната
суматоха – да я наречем така. Добре, обаче да ни върнат и обратната
информация, за да видим колко ще стане незабавно. За това говорех.
Когато свърши изборният ден ли, кога?
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура на гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова и Таня Цанева);
против – 4 (Бойчо Арнаудов, Николай Николов, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева).
Госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За чужбина все още няма
пристигнал протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Във връзка с гласуването извън страната, в моя папка е
приготвен проект на решене във връзка с две предложения, които са
пристигнали от Министерството на външните работи – едното в 1,16
ч. тази нощ, а другото тази сутрин, вх. № НС-04-01-236/8 от 4 април
2021 г. Става дума за корекции в секции, където назначените
членове на секционни избирателни комисии извън страната не са се
явили.
Докладвам и една техническа грешка, която е във вчерашното
решение и също ще моля да бъде добавена, а тя е „М. Д. С.“ да се
чете „Танева“ в съответната секция.
Това ми е предложението. Ние сме сезирани от
Министерството преди около час и половина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2404-НС.
Госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, РИК – Добрич, ни
уведомяват за две неработещи машини в секция 13, Балчик, община
Балчик, за която техник е предложил да бъде заменена. Това е
недопустимо в изборния ден. И машина в секция 7, гр. Генерал
Тошево. Информацията ще бъде обобщена в общата справка, която
потвърди госпожа Йосифова.
Имаме неработеща машина в 68-а избирателна секция
гр. Варна. Това е писмо от избирател.
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Предлагам сътрудниците да се свържат с РИК – Варна, за да
установят и потвърдят информацията и отново ще бъде обобщена в
справката за неработещите машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, получили сме сигнал за машина в 48-а секция в
гр. Видин. Проблеми с машината – трудно се натискат бутоните и
отнема много време за гласуване.
Свързала съм се с председателя на Районна избирателна
комисия – Видин, за да направят проверка в тази секция и да
установят какъв е проблемът с машината.
На следващо място ви докладвам сигнал от М. П. за
избирателна секция в 25 РИК – Надежда. Той пише, че там
машината за гласуване не се дезинфекцира. Това ви го докладвам за
сведение.
Сигнал-жалба срещу председател на секционна избирателна
комисия в 23 МИР. Описани са проблемите, които жалбоподателят е
намерил във връзка с този председател на секционна избирателна
комисия.
Предлагам да го препратим на 23 РИК по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по препращане по компетентност.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА:
Жалба
от
С.
К. и
един сигнал от Д. В., получен във вчерашния ден.
Едното е за изборния ден, другото за деня на размисъл. Докладвам
ви ги едновременно, защото по същество касаят един и същи въпрос.
Става дума за плакати на политически партии, билбордове, които са
разположени по столичните улици и булеварди и все още стоят в
предизборния и изборния ден. Във връзка с чл. 186, ал. 3 от
Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети в
7-дневен срок след изборния ден следва да премахнат поставените
от тях агитационни материали. Затова тези жалби ви ги докладвам за
сведение. Входящите номера са: М-36 от 4 април 2021 г., и НС-221567 от 3 април 2021 г.
И последно сигнал, който ни е изпратен от 23 РИК. Става
въпрос за постъпила жалба при тях във връзка с включване, или поскоро невключване за гласуване с подвижна избирателна комисия на
карантиниран, който се е карантинирал на настоящия си адрес, обаче
не е подал заявление за гласуване по настоящ адрес. Поради тази
причина не е включен в списъка за гласуване с такава кутия.
Входирана е жалба, разгледана е от 23 РИК, взето е решение, с което
този сигнал е оставен без разглеждане.
Интересното е, че 23 РИК решава да го препрати по
компетентност на Централната избирателна комисия. Аз ви го
докладвам за сведение.
За сведение ви докладвам още един вх. № НС-23-196/2 от
4 април 2021 г. Можете да го видите в моя папка.
И предлагам, колеги, с протоколно решение да не установим
нарушение във връзка с жалбите, които преди малко ви докладвах –
на С. К. и на Д. В.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на протоколно решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с докладваните
проблеми в Многомандатен изборен район Добрич, предлагам да се
вземе протоколно решение членове на Районната избирателна
комисия да извършат проверка в три секционни избирателни
комисии относно наличието на надписа „Не подкрепям никого“ на
екрана на машините.
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, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз предлагам на исканията за
спешност, които изпраща РИК – Добрич, да отговорим, че за да
можем да се произнесем, са необходими доказателства, които РИК –
Добрич, трябва да ни предостави спешно и незабавно, иначе ние
няма как да можем да се произнесем. РИК – Добрич, е на терен и тя
трябва да установи какво се случва в нейните секции и да ни
представи незабавно съответните доказателства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, въз
основа на протоколното решение в писмото да бъде включено, че
незабавно очакваме да бъде предоставена информацията и да бъде
извършена проверка на място.
Госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Току-що от ВКП 5 ми дадоха за
секция в Истанбул същия сигнал от застъпник: не сме получили
отговор на сигнала. Да отговорим, че имаме решение по сигнала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване на отговора.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение, тъй като
виждам, че сигналът е чрез ВКП-то, да приемем протоколно
решение да изпратим на ВКП 5 писмото, което гласувахме с
протоколно решение. Това е най-лесният начин за осведомяване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам постъпило запитване от Районна
избирателна комисия в 26 изборен район – Софийски, относно
постъпили няколко жалби и запитвания при тях за спазване
разпоредбата на чл. 268, ал. 5 от Изборния кодекс, която
регламентира, че в графа „Забележки“ на избирателния списък се
записва, че избирателят е гласувал машинно. В Методическите
указания на ЦИК няма такова указание, сочат колегите, и правилно,
но искат да им потвърдим писмено, че това не се налага.
Предлагам да им изпратим едно писмо, с което да ги
уведомим, че не е необходимо в избирателния списък да се
отбелязва дали избирателят е гласувал чрез специализирано
устройство за машинно гласуване. Може и по телефона. Очевидно се
колебаят.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Друг доклад, госпожо Стойчева?
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам постъпил сигнал, че в 33-о
училище в 7,10 ч. все още не е бил започнал изборния ден и не се
допускали хората да гласуват, защото изборните комисии не са били
в пълен състав. Това е било обяснено на входа на 33-о училище.
Предлагам го за сведение. Изборният ден вече е започнал.
Следващият сигнал е постъпил от Д. П., която ни уведомява,
че тази сутрин в интервал от 9,00 до 9,20 ч. в секция № 3 в 23
изборен район – София, район „Изгрев“, машината за гласуване не е
работила. Отговорът на комисията е бил да изчака гласоподавателят,
за да я рестартират, но докато госпожа П.
е чакала,
машината така и не е била рестартирана и тя е гласувала с хартиена
бюлетина.
Докладвам го за сведение и за обобщаване в папката
„Проблеми с машинно гласуване“.
Следващият сигнал с вх. № НС-22-1563, който е от 3 април
2021 г., се отнася до агитация в деня за размисъл от две политически
партии, но са приложени единствено извадки от Фейсбук.
Предлагам, поради това че Централната избирателна комисия
няма компетентност да се произнася по съдържанието на социалната
мрежа Фейсбук, да го оставим без разглеждане.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за оставяне без разглеждане.
Има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпил сигнал от М. А.
П. – наблюдател от сдружение „Родопско сърце“, която
очевидно иска да сигнализира за някакви нередности, свързани с
нейната обиколка на избирателните секции, но въобще не става ясно
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какво е съдържанието на сигнала. По този начин изглежда, така че го
докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения? Не виждам.
Друг доклад имате ли, госпожо Стойчева? Не.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-15-337 от 4 април 2021 г., тоест
днес, е постъпило едно Решение на РИК – Велико Търново. Взели са
решение с номер. Те са се произнесли по един сигнал да ни го
препратят по компетентност. Ние вече имаме произнасяне по този
сигнал. Става въпрос за проблеми със софтуера на машините във
Великотърновски район. Докладвам ви го за сведение.
Освен това имам два сигнала с вх. № С-38 и вх. № С-78,
които касаят РИК – Варна, и РИК 24 – София. Става въпрос за
нарушаване на противоепидемичните мерки в определени секции.
Ще се обадя на съответните РИК-ове да извършат проверка на място
и да дадат указания.
Един сигнал за агитация в деня на вота – снимки в интернет.
Аз предлагам с протоколно решение Централната
избирателна комисия да не установи нарушение, тъй като според чл.
186, ал. 3 партиите, коалициите и инициативните комитети имат
задължението да премахнат своите агитационни материали в 7дневен срок от изборния ден и този срок към настоящия момент не е
изтекъл.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Арнаудов за протоколно решение
за неустановяване на нарушение, тъй като по чл. 186, ал. 3 срокът е
7-дневен. Има ли друго предложение? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, от РИК – Велико Търново,
отново е пристигнало едно писмо с вх. № НС-15-336 от днешна дата.
Уведомяват ни, че има починало лице Б. Т. и е сменен с
Решение № 162 от 29 март на Районната избирателна комисия –
Велико Търново, като председател на секционна избирателна
комисия в Горско ново село. Той няма отношение към изборния
процес в момента. За сведение.
Един сигнал за нарушение с вх. № 22-1576. Става въпрос за
вчера – 3 април 2021 г. по БТВ-2 в 20,30 ч. се излъчва филм „Нашето
мото е криза“, който може да се вземе като косвена политическа
агитация. За сведение.
Заявление за гласуване, препратено до нас, от господин
Н. Б. от вчерашна дата. За сведение.
И едно запитване относно правото на глас. Човекът ни пита:
живее в област Силистра, иска да гласува в Русе. Не може да гласува
към настоящия момент в Русе. Може да гласува само по постоянния
си адрес.
И още едно от друг човек – Д. Д., със същото
искане. Живее във Велико Търново по постоянен адрес, иска да
гласува в София. Как може да стане това? Към настоящия момент не
може да стане това.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Аз все пак правя предложение на последните двама да
отговорим, че има въпроси и отговори, да ги видят.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Добре.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков).
Имате ли друг доклад? Не.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Подател Гергана Паунова от Благоевград: в секция 8-а,
гражданин от ромски произход определя ред за влизане за гласуване
в секцията и не допуска хората свободно, членовете на СИК не носят
маски.
Обадих се по телефона на председателя на РИК. Казах му да
се извърши проверка и да действат според резултатите от
проверката. За сведение към момента.
По БНТ 1 в предаването на Георги Любенов гостът Нешка
Робева е споменала, че нейни приятели ще гласуват за Слави
Трифонов. Подател Л. Х. Ще изгледам предаването, ще
ви докладвам, ако има такова и ще подготвя решение за наказание за
агитация в изборния ден. Вх. № С-84.
Другото е вх. № С-81. Някакъв анализ: ЦИК се видя, че не е
годен да е ЦИК. ЦИК е узаконил партия „Изправи се! Мутри вън!“,
така парламентът добива структура на сатиричен театър. За
сведение. Погледнете го.
И един сигнал за нарушаване на Изборния кодекс в Брюксел,
секция към Българското посолство, авеню еди-кое си. Подател е
В. М.: „Тази сутрин гласувах около 8,30 – 8,45 ч. в
секцията, открита в Българското посолство в Брюксел. При
връщането попълнената ми бюлетина не беше прегъната отново,
тоест
пуснах я прегъната само на две, както ми беше и
предоставена. Забелязах в урната, че повечето бюлетини също бяха
прегънати на две. При пускането това позволява да се вижда, поради
законите на физиката, но и в противовес с действащия закон за таен
вот. Благодаря за вниманието, надявам се на нужните промени и
наказания да бъдат незабавно предприети и наложени. Оставам на
ваше разположение за въпроси“. За сведение. Вх. № С-79.
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И едно, което беше от вчера и не можах да го докладвам,
въпреки късния час на приключване. Не помня входящия номер, но
едно лице пита как ще могат моряците, които са на служба извън
страната, да упражнят правото си на глас.
Предлагам да му отговоря, че на сайта на ЦИК може да види
адресите на секции, тъй като не е посочил къде се намира лицето в
момента, да види и може да гласува в най-близката секция извън
страната, която е до местоположението му. Това предлагам да
гласуваме като отговор. Благодаря.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за отговор на господин Баханов. Има ли други
предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня
Йосифова); против – няма.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, сигнал от Тодор Василев, 85-а секция в Люлин.
Твърди, че в 7,25 ч. няма бюлетини, не е имало урни. Накарали са го
да гласува с машина.
Обадил съм се на 25-а РИК да направят проверка по случая.
Една жалба от сдружение „Демокрация и законност“.
Твърдят, че е отказано да бъде разгледана жалбата на техен
наблюдател. Отказано е да бъде вписана в протокола. Процесът не е
спрян. Нарушенията са няколко: неправилно сгъване на бюлетини,
отваряне на бюлетини след гласуване от член на СИК по време на
поставяне на печата. След възражението не са обявени за невалидни
и са пуснати в урната.
Тъй като жалбата е отправена и до компетентния РИК 24,
предлагам за нас да остане за сведение.
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Имам няколко сигнала. От Д. К., който се оплаква,
че секцията, в която гласува, има голямо струпване на хора, трябва
да се чака 30-40 минути. Друг сигнал от С. Д. –
нямало упътвания къде е секцията, много трябвало да се лутат. И
още един аналогичен сигнал за това, че имало много струпване на
хора пред секцията. Предлагам да останат за сведение.
И на един сигнал от А. С. съм отговорил по
телефона на запитване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение?
Имате ли други? Не.
Господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, два идентични сигнала с вх. № С13 от 4 април 2021 г., и вх. № С-34 също от 4 април 2021 г., от
госпожа М. – упълномощен адвокат. Пише ни от името на
коалиция „Демократична България“. И двата сигнала са входирани
за едно и също, като в единия просто си е представила
пълномощното, освен началната страница. Тя е една от многото
упълномощени представители адвокати.
В случая ни сезира за грубо, според нея, нарушение на
изборния процес в секцията във Виена – Консулство. Във връзка със
запитвания от медиите и интервюта забранено било на членовете на
комисията да дават интервюта и да предоставят информация за
протичането на изборния процес. „Ако някой от комисията работи за
медия или е поел ангажимент да дава информация, трябва да реши
дали да иска да е в комисията“ – им бил казал председателят.
Изрично е посочил, че това е указание на посланика. Според тях е
налице политическа намеса.
Само че малко си противоречи, защото казва „Забранено е
снимането с изключение на откриването и закриването на изборния
ден“ е казал той. Пък отдолу пише, че въвежда непредвидено в ИК
ограничение за снимане на протоколите след края на изборния ден.
Аз считам, че и двата номера трябва да приключат с наше
протоколно решение за неустановяване на нарушения на Изборния
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кодекс, поради липса на достатъчно данни за това. И това ви
предлагам – да вземем такова протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на протоколно решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Таня Йосифова); против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № С-30, госпожа
М., отново като представител на „Демократична България“ този
път ни сезира с нарушение в страната. Явно събира информация
както за страната, така и за извън страната въпросната колега.
Сигналът е наименуван „Агитация БСП“. Пълномощно от „Да,
България“ за подаване на жалби.
Какво се е случило? В 9,45 ч. според нея във Варна, секция
030602113 в Икономическия университет имало в стаята двама
души, като единият е председател на СИК, двамата са били с
червени маски със слоган „С грижа за хората“. Налице е
неправомерна агитация по време на изборен процес.
Сигурно госпожата има информация за това. Това се е
случило в 9,45 ч. според нея. До момента ние нямаме друг сигнал.
Формално дори да има нарушение, аз считам, че в изборния ден ние
не можем само на база на това, което тя ни пише, без доказателства
и с оглед малозначителност на влиянието да пишем решения за
установяване на нарушение. Затова ви предлагам да го приемем за
сведение и ще имаме предвид, ако има поне още един или два
сигнала, да вземем мерки по телефона, да укажем на РИК да
преустанови такава дейност. Благодарим на госпожа М.
Считам по този сигнал също да не установим нарушение поради
липса на достатъчно данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
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Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с поредица сигнали, този
път срещу лидера на ВМРО Красимир Каракачанов. Дал е някакво
интервю, явно сутрин като гласуват, така предполагам, не съм го
гледал, по БТВ в 10,10 ч. ни пише В. Т. с вх. № С-82:
Считам, че на няколко пъти с думата „ние“ неправомерно агитираше
за тяхната партия. От същото естество е и сигналът от господин
П. с вх. № С-80, за което им благодарим за будната им
гражданска съвест.
Предлагам ви Централната избирателна комисия с
протоколно решение да не установява нарушение на Изборния
кодекс. Макар и да не съм детайлно запознат по понятни причини,
знаете какво правихме от сутринта, считам, че се касае за интервюта
и думата „ние“ не мога да я определя като неправомерна агитация.
Те ги питат „За какво гласувахте?“ бяха въпросите и „Какво ще се
промени?“. Сигурно е казал: ние това и това ще направим. Пък и
едва ли някой се съмнява Каракачанов за кого ще гласува.
Предлагам да установим, че не е налице нарушение на
Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване с вдигане на ръка. Който е за
предложението?
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Продължавам с вх. № С-60 от Ива
Р., за които й благодарим, такива граждани наистина
заслужават похвала. Забелязала е, че на изборна секция № 11 в
столицата бюлетината образец крие членовете на някои от партиите.
Взимам го предвид, съвсем малко е скрила имената, но може да се
повдигнат и да се видят. Считам, че дори формално да не е
правилно, видно е, че им е изпълнено таблото. Няма какво да им
указваме на хората. Съвсем незначително и формално е това
подреждане неправилно, така е това го оставям за сведение, ако не
възразите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Не виждам.
Госпожа Стефанова за активността към 12,00 ч.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикувана справката за избирателната активност към 12,00 ч. Тя е
18,14%.
Моля за протоколно решение да бъде публикувана на сайта
на Централната избирателна комисия.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
сигнал, изпратен по електронната поща на Централната избирателна
комисия, с който ни сигнализират, че на интернет страницата на
Агенция „Блиц“ са публикувани първите междинни резултати от
гласуването. Получили сме още един такъв сигнал от господин
М. Той ни сигнализира, че към 11,00 ч. Приложил ни е и копие
от интернет страницата със заглавие в „Блиц“ – излъчва в реално
време междинните резултати на осем основни участника в
надпреварата, които още в предварителните гонки натрупаха
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значителна преднина. Ето какви са позициите им на пистата към
11,00 ч.
В сигнала се твърди, че са публикувани. Както ви казах,
приложена ни е страницата от разпечатката на „Блиц“ със
заглавието, че се излъчват в реално време и към 11,00 ч. те са
следните: Джипът на Борисов със съответни проценти, Ладата на
Нинова със съответни проценти, които виждате, моля да си отворите
страницата на „Блиц“, Автобусът на Карадайъ, Кадилакът на
Каракачанов, Хамърът на Слави, Бентлито на Марешки и Симеонов,
тротинетката на Костов, влакът на Мая в процентно изражение.
Предлагам да установим нарушение на разпоредбата на
чл. 205, ал. 5, независимо че те са изразени в проценти под формата
на състезание в надпревара, както е изписано на страницата на
Агенция „Блиц“. И да приемем, че по съществото си това
представлява публикуването на предварителни резултати от
допитване до общественото мнение по повод гласуването в изборите
за народни представители на 4 април 2021 г. А съгласно
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от
допитване до общественото мнение да се публикуват под каквато и
да е форма. Считам, че тази форма по съществото си визира
определени кандидати от партии и коалиции, които са регистрирани
и участват в изборите.
Поради което ви предлагам да установим нарушение на
разпоредбата на чл. 205, извършено от Агенция „Блиц“, публикувано
на 4 април 2021 г. към 11,00 ч. със следните процентни изражения,
които преди малко ви прочетох, и да упълномощим председателя на
ЦИК да състави акт за установяване на нарушение на
Информационна агенция „Блиц“ за нарушение на разпоредбата на
чл. 205, ал. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект на решение. Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 2405-НС.
Друг доклад имате ли?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
Уважаеми колеги, в моя папка се намира акт за установяване
на административно нарушение – образец, който ви предлагам да
изпратим на районните избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Не. Благодаря.
Други колеги?
Господин Джеров.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Вх. № НС-22-1515 от 2 април 2021 г. Става дума за
карантиниран от 1.04.2021 г., иска да попита как се подава
формулярът. Поради изтекъл срок предлагам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Други
предложения? Няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-22-1525
също от 2 април 2021 г. Госпожата е подала заявление, не е
получила обратен отговор. Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, друго
предложение има ли? Не виждам.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: На следващо място, докладвам вх. №
НС-22-1358/1 от 2 април 2021 г. На въпроса на госпожата сме
изпратили отговор. Предлагам го също за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, друго
предложение има ли? Не виждам.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ НС-22-1571 от 3 април 2021 г. Писмото ни е изпратено от
госпожа К., която казва: Разбрах от вътрешни източници,
че в квартал еди-кой си, Софийски, се раздават пари за гласове.
Парите ги дава някой си М. Отгоре на това един от
помощниците, със съответното име, който живее на съответната
улица. Днес цял ден идва хора на адреса да им обясняват какво да
правят. Миналата година пак беше така. Не може да не знаете.
Колеги, предлагам да бъде препратен по компетентност на
органите на Министерството на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви на
последно място вх. № НС-22-1565 от 3 април 2021 г. – един сигнал,
който е изпратен от господин Л., който казва: „Искам да подам
сигнал за грубото според мен нарушение на забраната за
предизборна агитация в деня за размисъл. Днес, на 3 април 2021 г., в
часовия интервал 14,00 – 16,00 ч. бях зрител на излъчен
неколкократно по ТВ канал „България 24“ агитационни материали,
пропагандиращи инициативи на ВМРО с участието на евродепутата
от същата партия Ангел Джамбазки. Моля да вземете отношение“.
Колеги, предлагам ви да остане за сведение, тъй като няма
прикрепени към сигнала никакви доказателствени материали,
никакво доказателство, нито конкретни данни по въпросния случай.
Благодаря ви.
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли друго предложение, освен за
сведение? Не виждам.
Имате ли друг доклад, господин Джеров?
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Не, госпожо председателстваща.
Благодаря ви, приключих.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, с вх. № С-28 от 4 април в Централната
избирателна комисия е постъпил сигнал от госпожа Р. Й.
Госпожа Й.
твърди, че тази сутрин е гласувала с подвижна
секционна избирателна комисия за хора с трайни увреждания и
твърди, че са я накарали да пусне бюлетина без какъвто и да е печат
с нелепото обяснение: да не се притеснява, не носела печат тази
година, за да не ни бавят. Тя е изискала обяснение дали бюлетината
ще й бъде действителна. Дало й го е лице, което се е
идентифицирало като заместник-председател на комисията Ц.
В потвърждение „всичко наред“ ме успокои и придружаващата
мобилната кутия полицайка. Тоест две длъжностни лица заявяват
пред избирател, по негови твърдения, че неподпечатана бюлетина е
действителна бюлетина и да не се притеснява човекът.
Тъй като обаче този сигнал е изключително притеснителен,
ако е верен, този ПСИК означава, че може да действа така и с други
избиратели, а той действа на територията на община „Възраждане“,
което е 24 Многомандатен избирателен район. Аз се свързах преди
около два часа дори с председателя на РИК господин Добрев.
Предадох му съдържанието на сигнала. Казах му, че единствените
данни, освен че става дума за действия на територията на район
„Възраждане“ е, че заместник-председателят се казва Ц.
Настоящ незабавно да провери сигнала и да изиска информация, ако
това е така, тази практика да се прекрати незабавно.
Предлагам да изпратим формално сигнала за проверка на
тази комисия. Тя вече знае за него в лицето на председателя
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господин Добрев. Обаче с изисквания в писмото за обратна връзка и
за информация какви действия са предприели. Това ми е
предложението.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението за изпращане, заедно с информация за обратна
връзка към ЦИК. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, следващия сигнал е от
госпожа Н. Инвалид е. Тя твърди, че тази сутрин е отишла да
гласува в секция в 88-о училище „Димитър Попниколов“ в кв. „Овча
купел“ в София. „Нямаше никакви разпоредители, които да
ориентират къде ни е секцията и за мой ужас след 20 минути лутане
установихме, че 20-а секция се намира на втория етаж“.
Предлагам този сигнал във връзка с неуредици относно
секцията за гласуване на хора с увреждания в това училище да се
препрати до съответната Районната избирателна комисия, мисля 23,
по компетентност и също с изискване за обратна връзка,
информация за проверка на сигнала.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Николов за препращане на
сигнала до Районната избирателна комисия. Има ли други
предложения?
Моля, процедура по гласуване с ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам ви пет жалби в изборния
процес във връзка с Многомандатен избирателен район – Ловеч.
Вх. № Ж-24 от 4 април 2021 г. в кв. „Хармането“ след
временно напускане на изборното помещение на застъпника на „Има
такъв народ“ не му е даден стол, изгонен е едва ли не от
помещението. Свързах се с председателката на комисията, те са
разгледали жалбата. Всички жалби са адресирани до РИК – Ловеч,
която ги е разгледала, ще се произнесе с решение. Специално по
този казус са указали на секционната избирателна комисия на
всички застъпници да им се дава възможност да участват в изборния
ден ефективно. Това решене е протоколно за тях.
Следващият номер е Ж-27 от 4 април 2021 г. – в 27-а секция в
ОУ „Христо Никифоров“, което се намира на центъра на гр. Ловеч,
машината за гласуване не функционира, с което е преустановено
машинното гласуване. Указано е на секционната избирателна
комисия тази машина, след като е спряла да работи, да продължи
гласуването с хартиени бюлетини.
Както вече казах, всички тези жалби са до РИК с копие до
ЦИК и има писмени решения по всяка една от тях, включително по
тази, взети на заседание на РИК тази сутрин.
Между другото, всички жалби са подадени от госпожа
Цветелина Георгиева, която е кандидат за народен представител от
листата на ПП „Има такъв народ“ за 11 МИР – Ловеч.
Следващата жалба е Ж-33 от 4 април 2021 г. касае в село
Пресяка, 64-а секция, читалище „Христо Ботев“, малък салон, етаж
първи, обособеното място за гласуване е открито с пряка видимост
от останалата част от помещението. По решение на комисията двама
члена на РИК – Ловеч, са посетили тази секция, видели са, че
действително може би има пряка видимост и са реорганизирали
помещението, така че да се гарантира напълно тайната на вота. Това
се е случило преди два часа и половина – три.
Последната жалба, която е във връзка с този РИК, е пак в
училище „Христо Никифоров“. Тя дублира тази със застъпника.
Тоест касае се за три жалби, по които е взета своевременна реакция.
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Само да информирам, че на територията на Единадесети
Ловешки многомандатен избирателен район има седем болници с
ковид отделения. Във всяка една от тях е изградена ковид секция с
пет члена, които в момента функционират. Също така има изградени
четири подвижни секционни избирателни комисии в четирите найголеми общини – Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит, които са в
тричленен състав, като на тях им е напълно възможно да посетят
всички избиратели в изборния ден, по простата причина, че найголям е избирателният списък в Троян – 50 човека, в Ловеч е 37.
Тоест на територията на този район нещата вървят добре във връзка
с гласуването на хора, които са карантинирани или се намират на
лечение в лечебни заведения.
Следващият въпрос сигнал по отношение на Районна
избирателна комисия – Велико Търново, с копие до ЦИК, към което,
доколкото разбрах от разговора с председателя на Великотърновския
РИК е подходил доста аристократично. В сигнала гражданинът
господин И.
се оплаква, че в 22-ра СИК в Свищов има
нарушаване на изборните процедури, тъй като има тясно изборно
пространство, което провокира напрежение между комисия,
застъпници и избиратели. Застъпниците буквално са избутани от
помещението. РИК – Велико Търново, е решила да не разглежда
сигнала, тъй като не е подписан, което е странно.
Затова аз предлагам протоколно решение на Централната
избирателна комисия – да бъде задължена РИК – Велико Търново,
да разгледа този сигнал със задължение да ни информира за
предприетите от тях действия. Те го имат, няма нужда да се
препраща до тях, той е адресиран до тях, но предлагам да бъдат
задължени да разгледат сигнала и да ни информират.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на господин Николов. Има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова,
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Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Само за протокола да кажа, че
пропуснах, че сигналът на господин И.
във връзка със Свищов, е
с вх. № С-25 от 4 април 2021 г.
Следващият сигнал е с вх. № С-29 от 4 април 2021 г.,
подписан е от лице, което се е подписало като А.
, става дума за
имейл с две еф накрая на нашата поща, от едно изречение: „Още
преди два дни човек на „Мутри вън!“ предлага по 50 лв. за глас в с.
Еница.“ Това е конкретното предложение.
Колеги, тук не се съдържа твърде много конкретика. По
сигнала на колегата Джеров възприехме, че следва да има поне име,
следва да има точно описание на място, така че аз бих възприел
всякаква позиция, но бих предложил този сигнал за сведение, тъй
като няма достатъчно конкретика в него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Ако няма, остава за сведение.
Друг доклад имате ли?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Следващият ми доклад е от господин
Я., вх. № С-66 от 4 април 2021 г. Намира се в Хасково, поставен е
под карантина от 2 до 15 април с положителен тест. Въпросът му е
как може да упражни правото си на глас? Предлагам сигнала за
сведение.
Имам също така още няколко в този порядък за сведение. И
още два сигнала.
Вх. № С-76 от 4 април 2021 г.: „Здравейте! При проверка в
секция 19-а констатирах незапечатана стая с печат на общината.
Прилагам снимков материал.“ Нито се казва в кой многомандатен
избирателен район е, нито се излага с какво това незапечатано
помещение създава някакви проблеми. Най-нормално е изборните
помещения да бъдат разпечатани в изборния ден, така че аз
докладвам този сигнал за сведение.
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И сега последно, колеги, постъпила е една жалба с вх. № Ж23 от 4 април 2021 г. от партия „Има такъв народ“, в която се
твърди, че членовете на секционните избирателни комисии не са
задължени да отбелязват в избирателните списъци с буква „М“, че
съответният избирател е гласувал машинно. Припомня се обаче
текстът на чл. 268, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс
относно записа в графата „Забележки“. Това, за което апелира
главният секретар на партията госпожа Василева, е изрично да се
отбележи в указанията, че липсата на отбелязване с буква „М“ няма
да води до недействителност на гласа на избирателя.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Разбира се, ние нали го
разглеждахме вече.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Аз получих същия сигнал от
представителя на „Има такъв народ“ и обясних на госпожа Виктория
Василева, че това няма никакво отношение към действителността
или недействителността на даден глас, още повече че в протоколите
на секционните избирателни комисии в т. 1 се вписва броят на
избирателите в избирателния списък при предаването му на СИК,
включително и вписаните в допълнителната страница, а в т. 2 се
вписва общият брой гласували избиратели според положения им
подпис, тоест няма значение отбелязването дали е гласувал с
машина или не, още повече че от финалния протокол имаме
информация колко лица са гласували машинно. Убеди се, че това
няма
никакво
значение
към
действителността
или
недействителността на гласовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви три писма с
вх. № НС-22-1570 от 3 април 2021 г., вх. № НС-22-1514 от 2 април
2021 г. и вх. № НС-22-1555 от 3 април 2021 г. на карантинирани,
които питат как могат да гласуват предвид изтеклите срокове за
подаване на заявление. И трите писма ви ги докладвам за сведение.
И още едно писмо от С. Р.
Тя е подала декларация
за гласуване в чужбина, но й се е наложило да се прибере и в
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днешния ден е в България. Пита трябва ли да се регистрира някъде,
или просто в деня на изборите си отива в избирателната секция.
Предлагам на госпожа С. Р.
да отговорим с писмо,
като я насочим към „Въпроси и отговори“, въпрос № 11, който дава
отговор на нейното питане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, получили сме с вх. № С95 от днес имейл от Ситуационен център МВР с постъпил следния
сигнал: „Здравейте! На образеца на бюлетината пред секция № 22 е
отбелязан „Мутри вън!“. Предлагам да се препрати към РИК –
Ямбол.
Имам едно за сведение – вх. № НС-22-1541.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли? Не.
Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, актуализира се
информацията по отношение на избирателните списъци, въз основа
на данните от приемо-предавателните протоколи, Приложение № 73
за приемане и предаване на избирателните списъци. Информацията е
предоставена и на „Информационно обслужване“ своевременно,
веднага след получаването. Моля за последващо одобрение, което
решение да послужи и за предоставяне и оттук нататък на други
данни, които ще получаваме, ако получим такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги чухте
предложението.
Процедура по гласуване на последващото одобрение.

51
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Таня Йосифова);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме информация от
Национална полиция по отношение на осъществената охрана на
секционните избирателни комисии и прилежащите площи. Няма
нарушения. В този смисъл ви ги докладвам общо за сведения
всичките.
Благодаря. Това е засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, давам
15 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия.
Давам думата на госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, както ви докладвах в
сутрешната част, постъпило е писмо от Районна избирателна
комисия – Добрич, с вх. № НС-15-347 във връзка с извършена
проверка в четири секционни избирателни комисии. Тази проверка е
установила, че изборът „Не подкрепям никого“ излиза на екран.
По отношение на останалите погрешно изписани имена,
считам, че те не могат да повлияят на изборния резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
прекъсвам за десет минути.
(След почивката)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна
комисия.
Госпожа Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, въз основа на
получените констативен протокол и други доказателства и
извършената проверка, предлагам да вземем протоколно решение
гласуването с машини в Многомандатен изборен район – Добрички,
да продължи. Това е първото ми предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – 4 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова и
Севинч Солакова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Също така преференциите да се отчитат
съобразно решението за регистрация на съответната кандидатска
листа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Такова указание
да бъде дадено.
Уважаеми колеги, процедура по гласуване указанието.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 4
(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова и Паскал
Бояджийски).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. №
НС-15-335 от днес от Районна избирателна комисия – Видин, във
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връзка със секциите, в които няма да се проведе машинно гласуване.
Те питат следва ли да им предоставим отделен протокол
Приложение № 97-НС-х, от което имат в наличност, и да
предоставените им протоколи Приложение № 97-НС-хм. „Моля да
ни уведомите за процедурата за тези две секции“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
предложението е по отношение на Видин за двете секции да бъде
предоставен протокол за отчитане на резултатите от хартиеното
гласуване, тъй като в тези секции няма машини, с оглед вчерашното
писмо и указания, които ние дадохме.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев).
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило едно запитване от РИК – Велико
Търново, с вх. № НС-15-344, в което по-скоро искат указания при
преустановяване на гласуването с машини в Четвърти
многомандатен изборен район следва ли да се разпечата
окончателният протокол, или същият следва да се разпечата след
приключване на изборния ден в 20,00 ч.
Затова аз предлагам Централната избирателна комисия да
приеме с протоколно решение указания окончателният протокол да
се разпечати след приключване на изборния ден – 20,00 ч. на 4 април
2021 г. при отчитане на резултатите.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
прегласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 2 (Александър Андреев и Ерхан Чаушев).
БОЙЧО АРНАУДОВ: Още един доклад пак от област Велико
Търново – секционна избирателна комисия в Горна Оряховица, вх.
№ НС-23-195. Питат ни, тъй като са преустановили машинното
гласуване по нареждане на РИК – Велико Търново, дали ще има
промяна в попълването на протокола в частта му за машинното
гласуване и дали ще се отчитат гласовете от машината? Да, трябва
да им кажем, че гласовете от машината ще се отчитат. Протоколът
ще се попълва и в частта за машинно гласуване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
да изпратим отговора на секционната избирателна комисия. Има ли
други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, писмото е с вх. № НС-23-196/4 от 4 април
2021 г. от РИК – Разград. Информират ни, че имат една неработеща
специализирана машина в СИК 23, село Хърсово, както и в още една
СИК 025, в с. Лъвино, община Исперих. Техниците не могат да
извършат ремонтна дейност, тъй като не разполагали с резервни
части. И предвид гореизложеното, следва ли техническите
сътрудници да извършват ремонтни дейности на машините,
съответно ако няма такава възможност, какви действия да
предприема РИК – Разград, спрямо неработещите машини.
Предлагам да изпратим писмо до РИК – Разград, в което да
ги уведомим следното: В случай че специализираното устройство за
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машинно гласуване преустанови работа, гласуването продължава с
хартиени бюлетини. Ремонтни дейности не се извършват.
Секционната избирателна комисия съставя констативен протокол –
Приложение № 12 към Методическите указания, който се подписва
от председателя и секретаря на СИК и от представителя на „Сиела
Норма“.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли друго предложение?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едно допълнение към това писмо.
Обстоятелството за спирането и часа на машините, се описва
включително и в секционния протокол, както сме го написали и
преди. Ето това да се добави.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ново изречение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин
Войнов, приемате, нали?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, приемам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, с
допълнението има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка има проект
на решение под № 4948 относно нарушение на разпоредбата на чл.
205, ал. 5, извършено чрез публикуване на интернет страница на
резултати от допитвания до общественото мнение.
В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали за
обявяване на предварителни резултати: с вх. № С-101 от 4 април
2021 г. сигнал, подаден от господин А., за публикации в
агенция „Пик“ и „Блиц“ на информация, представляваща междинни
изборни резултати; с вх. № С-92 от 4 април 2021 г. от господин
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Стефан Божидаров Манов – регистриран наблюдател и член на
Обществения съвет към ЦИК, отново ни сигнализира за публикуване
на
социологически проучвания и резултати на електронното
издание pik.bg; както и сигнал с вх. № С-72 от 4 април 2021 г., което
е от господин Воислав Георгиев Тодоров в качеството на кандидат
за народен представите от листата на коалиция „Изправи се! Мутри
вън!“ отново с резултати, публикувани на страницата на pik.bg.
Ако обърнахте внимание, в първия сигнал от господин
А.
се споменава и за публикации в „Блиц“, но тук за
протокола бих искала да кажа, че Централната избирателна комисия
със свое Решение № 2405-НС от днешна дата вече е установила
нарушение на „Блиц“ за публикуваната предварителна информация,
поради което в това решение са обобщени само трите сигнала. За
пълнота на доклада ще отбележа, че и в трите са посочени линкове
на публикуваната информация, като към два от тях са приложени и
съответни разпечатки от страниците на pik.bg.
След като извършихме преглед на интернет страницата на
pik.bg се установява, че към 11,30 ч. на 4 април 2021 г. на тази
интернет страница са публикувани резултати от допитвания до
общественото мнение, изразени в проценти, чрез които се визират
партии и коалиции от гласуването в изборите на 4 април. Виждате
изписването. Тези предварителни данни от гласуването в изборния
ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след
като напуснат избирателната секция.
Поради това предлагам Централната избирателна комисия да
приеме, че в случая публикуваните резултати от гласуването в
проценти по партии и коалиции на интернет страницата на pik.bg
представляват именно резултати от допитвания до общественото
мнение в изборния ден по повод изборите за народни представители,
въпреки че на интернет страницата те са обозначени като трафик
към конкретни населени места. Безспорно е налице нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, поради което на
посочените правни основания ви предлагам със свое решение
Централната избирателна комисия да установи нарушение на тази
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разпоредба за това, че на 4 април в 11,30 ч. са обявени резултати от
допитване до общественото мнение по повод изборите за народни
представители на 4 април чрез публикуване на интернет страницата
на pik.bg, както следва – виждате изписано, извършено от „Пик нюз“
ЕООД със съответния ЕИК, седалище и адрес на управление,
представлявано от управителя Недялко Недялков Йорданов. Да
оправомощим председателя на ЦИК да състави акт за установеното
нарушение на „Пик нюз“, както и да укажем на електронното
издание незабавно да премахне от интернет страницата pik.bg
публикуваните резултати от социологически проучвания от
гласуването в деня на изборите.
Това е проектът за решение, който ви предлагам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на госпожа Иванова. Има ли други предложения по
проекта за решение? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Иванова, номерът на Решението е 2406-НС.
Имате ли друг доклад? Заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаем колеги, докладвам ви постъпила
жалба с вх. № Ж-102 от 4 април 2021 г. Така е постъпила, като жалба
по електронната поща на ЦИК, а всъщност тя съдържа възражение
от
С.
Т.
Д.
в
качеството
си
на
свидетел
на
нередност и симпатизант на „Изправи се! Мутри вън!“. Държа да
отбележа, че господинът ни сигнализира за извършени според него
нарушения от член на секционната избирателна комисия, в която той
е гласувал. Жалбата обаче е адресирана до РИК – Габрово, и е в
копие до ЦИК, поради което аз ви предлагам да остане за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения, колеги? Не виждам. Остава за сведение.
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КАТЯ ИВАНОВА: И последно ви докладвам за сведение
един сигнал за предизборна агитация. Р. ни казва, е в деня на
изборите – 4 април, в 8,30 ч. лицето Бойко Борисов направи
предизборна агитация. Казва: „Ще сезирам МВР и Главна
прокуратура за това, но ви моля и вие да го направите“. Поради
което ви го докладвам за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря Ви. Не виждам други предложения.
Госпожо Бойкинова, имате ли доклад по тази точка?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Не.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Цанева?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Не.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Госпожо
Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-23-195/22 от 4 април. К.
В. ни сигнализира, че машината в секция 43 в 15 СОУ – София, не
работи и според него има и проблеми при спазване на
противоепидемичните мерки. Предлагам ви това писмо на господин
В.
да бъде изпратено на 25 РИК, на чиято територия се
намира упоменатата в писмото секция.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване за изпращането на РИК 25.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван сигнал вх. № С-14 от Р. Ш., който ни
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уведомява, че на 3 април медията „Будна Варна“ е публикувала
агитационни материали в деня на размисъл. Във вътрешната мрежа
можете да се запознаете с материалите. Има проект за решение във
вътрешната мрежа, изготвен от юристите.
Когато ми беше разпределена преписката, направих
скрийншот на публикуваните материали в сайта. Те представляват
написан материал, който представлява призив за гласуване на 4
април: „Затова се обръщаме към Вас – на 4 април подкрепете БСП,
защото не само за четири години бяхме опозиция, но за четири
години ние станахме алтернатива“. Другият материал е на партия
„Възраждане“ с аналогично съдържание.
Поради това че на самия сайт няма никаква информация,
публикувана за собственика му, както и за тарифите за водене на
предизборна кампания и за сключените договори, предлагам в
решението да се обърнем към МВР за установяване на пълната
самоличност. Направена е справка в Търговския регистър, където
излиза „Будна Варна“ ЕООД, заедно със справка в Регистър БГ, но
за мен не можем да сме напълно сигурни, че това е действителният
собственик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на решение. Имате ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова и Севинч Солакова,); против – 5
(Емил Войнов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева
и Цветанка Георгиева).
Колеги, предложението не събра мнозинство, имаме
отхвърлително решение.
Решението е № 2407-НС.
Колеги, преди да дам думата на госпожа Дюкенджиева, преди
малко гласувахме едно протоколно решение с оглед даването на
указания към Районна избирателна комисия – Видин. В тази връзка
и след проведен разговор с изпълнителя на компютърната
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обработка, където са въведени данните на секциите и протоколите,
ви предлагам да прегласуваме протоколното решение, което взехме,
като бъдат дадени указания към РИК – Видин, протоколите, които са
предоставени на двете секции, да останат същите, а в частта, в която
се отнасят до машинното гласуване, тъй като в тези секции няма
машини за гласуване, да бъдат сложени нули на местата, където
трябва да бъдат попълнени данните от машинното гласуване. Такова
беше и вчерашното решение, което приехме, във връзка указанията,
които дадохме.
Да прегласуваме решението в този смисъл. Процедура по
гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
само за сведение един сигнал, получен от пълномощник на партия
„Републиканци за България“. Тъй като сигналът е изпратен до
Районна избирателна комисия – Велико Търново, а за ЦИК като
копие, го докладвам за сведение.
Докладвам още едно писмо за сведение, получено с вх. №
НС-23-195, където са ни уведомили, че в две от секциите в Стара
Загора разписката от машинното гласуване преди да бъде пусната в
урната е подпечатвана. РИК е уведомена, предприети са
необходимите действия.
Благодаря, нямам друг доклад, ако колегите нямат други
предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с машинното
гласуване, докладвам ви писмо с вх. № С-158 от РИК – Ямбол,
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относно оплаквания от избиратели, гласували с машини, които
заявяват, че машините не принтират разписка за отбелязания вот от
избирателя. Предлагам да бъде отговорено да се извърши проверка
от РИК – Ямбол, и секционната избирателна комисия да уведоми
колцентъра за проблема, за да се отстрани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване да бъдат дадени указания на РИК – Ямбол, да извърши
проверка и секционната избирателна комисия да се свърже с
колцентъра с оглед установяване дали е налице техническа повреда с
машината.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Също така ви докладвам сигнал за
нарушение от гласоподавател от гр. Пловдив, РИК 16 във връзка с
гласуването с машини. Искал да гласува машинно, машината не
работела, разпломбирал я техник, рестартирал я, съответно се
образувала опашка от избиратели, които искали да гласуват. Общо
времето за гласуване било 50 минути откакто влязъл в стаята и
напуснал. Но той ни сочи, че машината не е била пломбирана, след
като техникът я е разпломбирал, и се съмнява за възможности за
манипулация. Моли да се извърши проверка в секцията.
Предлагам сигналът да се изпрати на Районна избирателна
комисия 16 – Пловдив, с указание да се извърши проверка по този
сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
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Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-066/226 от „Сиела Норма“ във връзка с доставения дезинфектант от
Министерството на здравеопазването. Те пишат, че той съдържа
глицерол, който пречи при използването на сензорния екран.
Предлагат да се спре използването му върху екраните на машините и
по възможност екраните да бъдат почистени.
Колеги, предлагам да се извърши проверка относно
доставения от Министерството на здравеопазването дезинфектант
дали съдържа глицерол.
Колеги, постъпило е писмо от Министерството на
вътрешните работи във връзка с получените транспортни планове от
„Сиела Норма“ – 16 към момента. За сведение и запознаване го
докладвам.
Също така ви докладвам в тази връзка и писмо с вх. № НС11-68, озаглавено „Жалба“, от Манол Генов – кандидат за народен
представител на коалиция „БСП за България“. В тази жалба ни
посочва за липсата на синхронизация между ЦИК, РИК, общини,
„Сиела Норма“ и иска да се произнесем с указания за организацията
за правилното протичане на изборния процес. Докладвам я за
сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
нямате.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, писмо от РИК 17 –
Пловдивски, с вх. № НС-23-196/5, с което ни информират, че днес
към 11,00 ч. на територията на община Марица, с. Калековец, се
установи, че при предаването на машините от страна на „Сиела
Норма“ на членовете на избирателните комисии на 3 април е
допуснато разминаване на предадените машинни устройства, тоест в
три секции са разменени машините. „С оглед установеното
разминаване между номерата на СИК и съответната машина, молим
за вашето становище как да продължи изборния процес в посочените
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секционни избирателни комисии и как да бъдат отчетени гласовете,
които вече са подадени в машинните устройства?“ Освен това ни
информират, че една машина в гр. Сопот още при предаването й от
„Сиела Норма“ не е работила и е съставен двустранен протокол за
неизправността на машината. И последно ни питат: в секциите, в
които е трябвало да има машина, но машината не работи, дали
трябва да бъдат сменени протоколите с такива само за хартия. Тук
директно ще отговорим: не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да остане
за работно обсъждане и ще го видим след прекъсване на
заседанието.
Господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председател.
Най-напред, обади ми се председателката на една от секциите
в Истанбул. Те са получили писмото, което ние написахме до
Външно министерство, но според нея нямало наш изходящ номер.
Отидох да проверя – изходящ номер има. Оказа се обаче, че при
тяхното копие най-вероятно няма, не мога да кажа по каква причина.
Като тя смята, че докато няма изходящ номер проблемът е отворен.
Става въпрос за попълването на декларациите в помещението или
извън помещението в Истанбул.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако става въпрос, аз също не чух,
но само едно-единствено писмо, съгласно протоколно решение на
ЦИК, беше изпратено чрез ВКП-то с оглед бързина. Направих
свързан доклад с доклада на колегата Ивков, когато приехме
указанията. Станала е техническа грешка с оглед бързина на
изпращането, затова е изпратено без изходящ номер това писмо.
Така или иначе целта беше отговорът да стигне бързо, аз
направих предложението за свързан доклад. Ако проблемът е, че
липсва изходящ номер, считам, че е ясна волята на ЦИК и предлагам
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отново чрез ВКП-то този път с изходящия номер да пратим
указанието. Грешката наистина е чисто техническа, колеги.
Още повече, считам, че това указание следва да бъде спазено.
То не касае конкретната секция. Беше изпратено и чрез Външно
министерство.
Аз предложих, колеги, просто да санираме това, че с оглед
бързина сме изпратили писмото без изходящ номер по временнокомуникационната връзка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Силвия
Стойчева).
Уважаеми колеги, закривам заседанието. Продължаваме в
17,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, поради обезпечаването на съставите на секционните
избирателни комисии в чужбина, колегата Николов ще докладва по
спешност.
Заповядайте, колега Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, в моя папка може да видите проект на
решение във връзка с обезпечаване дейността на 17 секции.
Постъпило е предложение от Министерството на външните работи
за преназначаване на членове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на решение. Имате ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2408-НС.
Във връзка с гласуването в страната, господин Арнаудов,
заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмо,
получено от РИК № 17 – Пловдивски, където ставаше въпрос за три
разменени машини в три съседни секции, предлагам с протоколно
решение Централната избирателна комисия да даде указание на РИК
– Пловдив, той от своя страна да укаже на съответните секции да
продължат изборния ден до неговото приключване, при което при
приключването на изборния ден, да бъде отпечатан финалният
протокол от машините и данните от този финален протокол да бъдат
пренесени в съответните протоколи.
Колеги, за яснота: да продължи гласуването в тези секции и
при приключване на изборния ден в 20,00 ч. да бъдат разпечатани
тези финални протоколи от машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване протоколното решение, за да бъдат
предоставени указанията.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
С това прекъсваме отново заседанието до 17,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Колеги, започваме от госпожа Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател.
Уважаеми колеги, с оглед обективна ситуация предвид
високата активност за гласуване извън страната на територията на
Австрия в СИК № 320200023 – Инсбрук, и СИК № 3200200022 –
Залцбург, е възникнала обективна ситуация, която довежда до
изчерпване на наличните бюлетини в съответната СИК.
Обективните обстоятелства са от логистичен характер, тъй като на
секциите не биха могли да бъдат осигурени допълнителен брой
бюлетини от избирателните секции на териториите на Австрия. Найблизката СИК с ресурс от бюлетини се намира на повече от два и
половина часа път до Залцбург и съответно четири часа от Инсбрук.
Тези факти са обективирани в писмо с вх. № НС-04-01-290 от
4 април 2021 г., пристигнало преди малко по електронната поща на
Централната избирателна комисия.
Колеги, във връзка с осигуряване правото на глас на всеки
един български гражданин на територията на Австрия, конкретно в
тези две СИК, съобразявайки практиката на Централната
избирателна комисия, Ви предлагам с протоколно решение да
изпратим по електронен път чрез защитена връзка графичния
образец на бюлетината за гласуване извън страната. В случай че
приемем това протоколно решение, аз ви предлагам да го приемем,
да информираме съответните СИК – Инсбрук и СИК – Залцбург,
чрез съответната защитена връзка, че графичният образец на
бюлетината за гласуване извън страната следва да бъде принтиран в
необходимия брой, така че да се осигури правото на всеки български
гражданин да гласува в съответната секция, като за целта се състави
протокол от съответната секционна избирателна комисия за
гласуване извън страната, протоколите да бъдат изпратени заедно с
всички книжа и материали с оглед обработката на резултатите за
гласуване извън страната. Също така да уведомим Министерството
на външните работи за приетото протоколно решение, в случай че го
приемем, и изпратените указания на двата СИК-а на територията на
Австрия. Предлагам, ако няма възражения и обсъждания, да

67
гласуваме това решение с оглед бързина и да уведомим също
колегите от СИК-овете и по телефон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифов и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Иванова, заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, с вх. № НС-144 от 4 април 2021 г.
е
постъпила
жалба
от
М.
Е.
Й.,
която
ни
уведомява, че е била назначена за секретар на СИК, находяща се в
град Видин в Основно училище „Иван Вазов“. Прилага и
удостоверение към жалбата. Твърди, че не е била допусната в
секцията, тъй като била заменена с друго лице, че не е подавала
заявление за отказ като секретар и удостоверението ѝ било в нея.
Моли да установим как е извършена замяната.
Направих справка на интернет страницата на РИК – Видин, и
установих, че на днешна дата госпожа М. Й. е
депозирала жалба и пред компетентната за случая Районна
избирателна комисия – Видин, със същите твърдения.
Комисията е разгледала обстойно жалбата и я е оставила без
уважение, тъй като се установява, че с Решение № 224 на РИК –
Видин, от 2 април 2021 г., госпожа М. Е. Й. е
била освободена и на нейно място е било назначено друго лице. Тя
не е била допусната в изборната секция на 3 април 2021 г., но не е
уведомила РИК – Видин, не е подала жалба и едва днес, в изборния
ден, в 12,10 ч., тоест пет часа след откриването на изборния ден, е
изявила желание да изпълнява задълженията си. Поради тази
причина жалбата остава без уважение, доколкото има произнасяне, и
няма жалба срещу решението на РИК – Видин.
Предлагам тази жалба да остане за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения? Ако няма, остава за
сведение.
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам постъпил сигнал с вх. № С-212
от 4 април 2021 г. от Воислав Георгиев Тодоров в качеството му на
кандидат за народен представител относно нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Той ни
сигнализира, че на 4 април 2021 г. към 10,41 ч. на интернет
страницата и на Информационна агенция „Блиц“ е публикувана
информация, с която са обявени предварително социологически
данни.
Предлагам да оставим този сигнал също за сведение, тъй като
по повод друг сигнал Централната избирателна комисия, за подобно
нарушение, е приела Решение № 2405-НС от 4 април 2021 г., с което
е установила нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5, извършена
от Агенция „Блиц“. Предлагам това също да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли друго предложени? Остава за сведение.
КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, докладвам сигнал с вх. № С-180
от 4 април 2021 г. от Коалиция „ГЕРБ – СДС“, представлявана от
Бойко Борисов чрез упълномощения представител Т. С.
К . Сигналът е изключително подробен, но по същество се
свежда до това, че в социалната мрежа „Фейсбук“ има публикация
от госпожа М. Х. в деня за избор. С оглед липсата на
компетентност на Централната избирателна комисия да следи
социалните мрежи, на основание § 1, т. 15 от Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс, ви предлагам да не установяваме
нарушение по така подадения сигнал. В този смисъл да бъде качено
и съобщение в нашия електронен регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, и Цветанка
Георгиева); против – няма.
КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам препратена ни от РИК –
Добрич, постъпила при тях жалба, от К. М. Т. с
вх. № С-134 от 4 април 2021 г. С жалбата господин Т. ни
уведомява, че на 4 април 2021 г. в избирателна секция № 76 в
училище „Климент Охридски“ не се допуска гласуване чрез машини.
Обяснението на служителите е било, че им било наредено да спрат
всички машини за гласуване и продължава с хартиени бюлетини.
Той ни уведомява за това обстоятелство. Известно е, че във връзка с
извършването на проверка в някои секции, в които се
осъществяваше машинно гласуване на територията на РИК –
Добрич, имаше временно преустановяване. Предлагам и този сигнал
да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли друго предложение?
КАТЯ ИВАНОВА: Сигнал с вх. № С-173 от 4 април 2021 г. –
госпожа М. И. ни споделя, че там където е гласувала – 73-то
Основно училище „Владислав Граматик“ не се прави дезинфекция в
кабинката за гласуване, на химикалите и предполага, че след
днешния ден ще има ръст на заболелите. Докладвам ви го за
сведение.
Сигнал с вх. № С-146 от 4 април 2021 г. господин Л.
Н. ни казва, че при регистрирането му като наблюдател на
вот от „Демократична България“ председателят на СИК го е попитал
от коя партия е, при което му е отвърнал, че те са „демократични
бълхари“ и други обидни епитети. Помолил го е да повтори, на
което той му отвърнал, че нищо не е казал. „Същият не носеше
предпазни средства, ръкавици, маска и не се мери температурата на
никого в секцията“. Предлагам и този сигнал за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения? Не виждам.
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Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в моя папка се
намира проект относно нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5,
извършено чрез публикуване на интернет страницата на в. „24 часа“
на резултати от допитване до общественото мнение.
В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от
господин Т. , който ни сигнализира, че на интернет страницата
на в. „24 часа“ са публикувани предварителни междинни резултати
от гласуването в изборния ден.
След като направих преглед на интернет страницата,
установих, че към 12,45 ч., към подаването на сигнала също има
приложена разпечатка към този час – на 4 април 2021 г. са
публикувани резултати от допитванията до общественото мнение,
изразени в проценти под формата на карта за атмосферни явления,
чрез които се визират кандидати от партии и коалиции,
регистрирани за участие в изборите на 4 април 2021 г., както следва.
Данните са към 12,00 ч. в статията: „Циклонът на Бойко“ със
съответните проценти; „Антициклонът Корнелия“, „За атмосферния
фронт Мустафа“ със съответните проценти, „Слави“ със съответните
проценти, „Христо“ – депресията“, „Краси…“ – всички имат
процентно изражение. Предлагам да установим нарушение, тъй като,
макар и публикувани под формата на карта за атмосферни явления,
очевидно е, че се касае за кандидати, които са регистрирани за
участие в изборите. Кандидатите са посочени с първите имена и
считам, че това е достатъчно, за да се направи извод, че това са
предварителни ранни резултати от гласуванията в изборния ден,
поради което ви предлагам да установим нарушение на в. „24 часа“
за нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс и
да упълномощим председателя на ЦИК да състави акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада на госпожа Бойкинова. Сигналът е в нейната папка.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
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Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е с № 2409.
Друг доклад имате ли? Заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, искам да ви
уведомя, че към настоящия момент има подадени над 250 сигнала.
Всъщност по-голямата част от тях са въпроси, защото част от
гражданите задават въпроси във връзка с упражняването правото им
на глас. Има регистър, публикуван в моя папка. Към момента са
въведени 187 сигнала, предстои обработването на още. Според мен
изборният ден ще приключим поне с 300.
Искам да ви уведомя, че най-голям брой нарушения са във
връзка със струпване на гласоподаватели, тоест опашки. Такива
сигнали има и от чужбина, и от секциите в страната във връзка с
неспазване на противоепидемичните мерки. Оплакванията са найразлични – от носене на маски, неправилно носене на маски, изобщо
не носене на маски, дезинфекция на химикали. Голяма част от
сигналите са от избиратели, които са поставени под изолация или
карантина в изборния ден – постъпиха много въпроси и запитвания
дали ще могат да гласуват. Както вече знаете, продължават да
постъпват въпроси от избиратели, които са карантинирани или в
изолация на адрес, различен от постоянния им, или когато са на
настоящ адрес, но не са подали заявление за гласуване по настоящ
адрес. Има много такива въпроси на граждани, предлагам да
отговорим на всички и ако не успеем в днешния ден, утре да им бъде
отговорено писмено.
Публикувала съм регистъра, моля за вашето одобрение да го
публикуваме, като след изборния ден той ще бъде допълнен с
другите сигнали и жалби. Също така има подадени сигнали за
публикуване на социологически проучвания и на други доставчици
на медийни услуги, като и за тях ще бъдат изготвени решения.
Считам, че това може да стане и в утрешния ден, още повече че

72
съгласно Изборния кодекс правилата за съставяне на актове за
установяване на административни нарушения по Закона за
административни нарушения и наказания, където срокът за
съставяне на акт по Изборния кодекс е два месеца от откриване на
нарушителя, така че всички подадени сигнали по отношение на
публикуването на предварителните резултати от гласуването ще
бъдат обработени. Централната избирателна комисия ще се
произнесе с решения за установяване на нарушения и
упълномощаване на председателя да състави съответните актове.
Към настоящия момент сме установили такова нарушение на
Агенция „Блиц“, в. “24 часа“, PIK.bg. и „Дир.бг“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване протоколно решение за попълване на
електронния регистър на жалбите с постъпилите днес жалби и
сигнали.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, първо ви докладвам сигнал – жалба,
постъпил при сътрудника А., доколкото виждам, подателят е
господин А. от Бургас, който е казал, че не може да гласува,
защото си е забравил личната карта в София. Пътувал е специално
до Бургас, за да гласува. Докладвам го за сведение.
Следващият сигнал, който бих искал да ви докладвам, е с
вх. № С-215 от 4 април 2021 г. от господин Р. И., в който
ни казва, че ни обръща внимание относно дизайна на бюлетината –
когато се прегъне и човек я пусне в урната, има възможност да падне
разтворена, което разкрива гласът на избирателя пред всички хора и
така нататък. Дава ни съвет да помислим за следващите избори и да
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се консултираме с печатари, инженери, някакъв прорез в единия
край и така нататък. Колеги, докладвам го за сведение.
Следващият сигнал е с вх. № С-240 от 4 април 2021 г., с
който госпожа А. ни информира, че в изборния ден в секции
№ 12 и № 13 в СО „Климент Охридски“ в град Варна не се спазват
никакви противоепидемични мерки, няма отстояние по метър и
половина между хората, всички са буквално един върху друг.
Предлагам този сигнал също да остане за сведение.
На следващо място, ви докладвам сигнал с вх. № Ж-253 от
4 април 2021 г. Сигналът ни е изпратен от госпожа Г., в
който твърди, че по стълбовете на ул. „Чуненски“ село Елшица са
разлепени плакати на партиите ГЕРБ, „Републиканци за България“,
което е в нарушение на заповедта на кмета на Панагюрище и с
бездействието и подкрепата на село Елшица, който е представител
на ГЕРБ. Моли за глоби и премахване на плакатите. Членовете на
СИК са напуснали изборните помещения и са си заминали по
домовете.
Колеги, предлагам да изпратим жалбата по компетентност на
РИК – Пазарджик, тъй като село Елшица е в област Пазарджик.
Предлагам да изпратим жалбата по компетентност на РИК –
Пазарджик. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Колеги, докладвам ви сигнал от
господин И., който сигнализира, че в село Ябланово, община
Котел, представители на ПП ГЕРБ извършват открита агитация пред
секцията. Моли да се приложат разпоредбите на Изборния кодекс.
Докладвам го за сведение, тъй като сигналът е изпратен до РИК –
Сливен.
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На следващо място, Ви докладвам сигнал с вх. № С-237 от
4 април 2021 г. Сигналът отново е от господин И., който ни
сигнализира, че името на кандидат за народен представител от ПП
„Републиканци за България“ – госпожа П., е записана с
друго име. Докладвам го за сведение, тъй като същият сигнал е
изпратен до РИК № 21 – Сливенски.
На следващо място, ви докладвам вх. № К-227 от 4 април
2021 г. Господин Ц. прилага някаква разпечатка, в която е
написано „какво очаквате до края на деня“, някакви резултати.
Виждам, че произходът на материала е страница от „Фейсбук“.
Считам, че следва да се остави без разглеждане, тъй като сигнали,
публикувани на фейсбук страница, не разглеждаме. Предлагам да
остане без разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на протоколно решение да бъде оставена без
разглеждане, тъй като публикацията е във „Фейсбук“.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Докладвам ви сигнал с вх. № С-229
от 4 април 2021 г. Става дума за злоупотреба с лични данни от ПП
БНО. Сигналът е изпратен от господин Р. Р. М.,
който твърди, че без негово разрешение, съгласие и подкрепа
личните му данни във връзка с подкрепата и регистрацията на
партията са използвани. Предлагам сигналът да бъде изпратен по
компетентност на Комисията за защита на личните данни.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване да бъде препратен по компетентност на
КЗЛД.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с
вх. № С-218 от 4 април 2021 г. от Д. И., упълномощено лице
от ПП „Републиканци за България“. Той пише, че до момента са
депозирали сигнали за нарушения в РИК – Варна, РИК –Бургас, РИК
– Русе, РИК – Велико Търново, както и в Централната избирателна
комисия, но са изминали шест часа от началото на изборния ден и
няма произнасяне по нито един от сигналите. Според него това
сериозно опорочава изборния процес и ни призовава да вземем
необходимите мерки. Към преписката е приложен и един от
сигналите, който е подаден към РИК – Бургас.
Ще си позволя накратко да ви запозная със съдържанието.
Там председател на секционна избирателна комисия не е допуснал в
изборното помещение застъпникът на партия „Републиканци за
България“ и се иска незабавно да се разпореди на председателя този
застъпник да бъде допуснат в изборното помещение. Докладвам този
сигнал за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: С. Г. ни пише, че
секционна избирателна комисия в секция № 7 от 25. Многомандатен
избирателен район работи в непълен състав и нямат връзка с
районната избирателна комисия. Предлагам този сигнал да бъде
изпратен на 25. Многомандатен избирателен район.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – няма.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В сигнал Й. Й. от
Берковица ни пише, че е гласувал в секция № 8 – Берковица, но на
излизане забелязал, че вследствие пипане на бюлетината, на
мястото, където е поставен мокрият печат, е останало по пръстите
му мастило и се опасява да не би да е оставил следи по самата
бюлетина, което би довело до обявяване на бюлетината му за
невалидна. Аз ви предлагам да изпратим този сигнал към Районна
избирателна комисия – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
гласуваме протоколно решение за препращането към РИК –
Монтана.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – 2 (Георги Баханов, Кристина
Стефанова)
Още едно писмо за препращане към Районна избирателна
комисия – Бургас, свързано със сигнал от Г. М., че не е
могла да гласува, поради това че не се е намерила в списъка в град
Поморие. Настоява да се извърши проверка по случая. Предлагам ви
да го изпратим към РИК – Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде препратено до РИК – Бургас.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Докладвам две писма за сведение за нарушение в 57-мо СОУ.
Не се уточнява къде точно се намира това училище във връзка с
присъствие на наблюдатели, които подателят на сигнала счита, че е
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неправомерно. Дори не е подписано от него. Докладвам го за
сведение – вх. № С-226 от 4 април 2021 г.
Т. Б. ни информира с писмото си, че на бул.
„Александър Малинов“ стои билборд на партия БСП. Предлагам го
за сведение и не предлагам да вземем решение по чл. 186, ал. 3, тъй
като тя само ни информира за наличието на такъв билборд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правя предложение, ако има искания по
отношение на машинното гласуване, защото след два часа ще
свърши изборният ден, само че имаме гърмящи машини и хората
чакат указания от нас. Предлагам приоритетно, ако има такива. Ако
няма, може да си продължаваме. Ако има, по-добре да разглеждаме
проблемите с машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във
връзка с казаното от колегата Чаушев, нека приоритетно, където има
проблеми с машинното гласуване, да бъдат докладвани.
Колега Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам сигнал с
вх. № С-238 – жалба, получена по имейл от НФСБ-център. В
централата на партия НФСБ постъпи сигнал от гласоподавател,
упражнил своето право на глас с машина в секционна избирателна
комисия № 58, район Сердика. При направеното гласуване за
Патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ и избор на преференция
№ 108 не се е отчел гласът за 108 преференция на В. И.
Г., който е регистриран под този номер в листата на
коалицията, а в разпечатката излиза, че е гласувано за жена. Моли за
нашата компетентна намеса, както и за разрешаване и отстраняване
на проблема.
Първо, ще направя справка за осмия в листата на коалицията
и евентуално след това да изпратим писмо до РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението – да бъде направена справка, да се провери и тогава
да бъде изпратено писмо с указание.
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Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Йосифова, заповядайте.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, постъпило е писмо от РИК –
София област, във връзка с грешки в изписване на листата с
преференциите на машините спрямо хартиената бюлетина на
коалиция „Движение за промяна“ под № 13. Приложена е и жалба от
застъпник на „Има такъв народ“. Във връзка с извършената проверка
предлагам гласуването да продължи и със специализираните
устройства за машинно гласуване, като разрешението да бъде в
останалите случаи, когато е гласувано с преференция, да се зачита
номерът, който е по кандидатската листа съобразно решението на
РИК № 26 – София, област.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 8 ( Бойчо Арнаудов, Емил
Войнов, Кристина Стефанова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – 6 (Александър Андреев, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Катя Иванова, Паскал Бояджийски и Севинч Солакова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Постъпил е сигнал за нарушение от
Сдружение “ГИСДИ“. Здравка Боровска във връзка с провежданите
избори в община Троян, цитира, че има проблеми с машините в
посочените секции, спиране на гласуването. Секциите са посетени от
техник на „Сиела Норма“ АД, но само в една секция е направен
констативен протокол. В две от тях техникът е обещал по-късно да
се върне, за да подпише протокол.
Предлагам да се изпрати писмо до РИК – Ловеч, да се
извърши проверка във връзка с посочените нарушения.

79
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против –1
(Севинч Солакова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Докладвам жаба от госпожа Д.
С., адресирана и до РИК – Габрово, така че я докладвам за
сведение.
Докладвам сигнал от А. А., която твърди, че
едно лице е погледнало в екрана на машината и е нарушило
конфиденциалността на вота. Предлагам тези нарушения да се
впишат в официалната база данни, подадени сигнали за нарушение.
Още един сигнал, който също е адресиран до РИК – Велико
Търново, от „Републиканци за България“. Докладвам го за сведение.
Засега е това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Връщаме
госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, след направена справка
относно написаното от НФСБ за листата в РИК № 24 – София,
номер 8 е В. И. Г. Предлагам да изпратим писмо
до РИК № 24 – София, в спешен порядък да отидат в секция № 058 –
Район Сердика, за да извършат проверка, като прегледат началния
протокол на машината, както и да съставят констативен протокол,
като разгледат менюта на машината и отбележат подредбата на
преференциите на Патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Бойчо Арнаудов,
Емил Войнов, Кристина Стефанова, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова ); против – 5
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(Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Мария Бойкинова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, докладвам ви проблем с
машина за гласуване от РИК – Добрич. Възникнал е проблем –
повреден четец, не може да прочете нито една от картите. Питат как
да се извади окончателният протокол. Предлагам, първо да се
подпише констативен протокол с членовете на СИК и техника, да се
установи проблема и след това да се премине на ръчно броене на
разписките, като техният брой се впише в секционния протокол.
Това е моето предложение за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 2
(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
Господин Николов, заповядайте да докладвате, тъй като
решението в чужбина е спешно.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, постъпи
предложение от Министерството на външните работи за промяна на
12 състава на секционните избирателни комисии извън страната с
вх. № НС-04-01-236 от 4 април 2021 г. Може да го видите в моята
папка за днешното заседание. Основано е на предложението на
Министерството на външните работи, което пък е съобразено с това,
че във всички тези секции не са се явили представители на
назначени членове на секционните избирателни комисии. Освен
него добавям и едно искане, което е постъпило при нас във връзка с
техническа грешка в ЕГН-то на председател на секционна
избирателна комисия – А. А. Предлагам да посочим
ЕГН-то, а също така да включим и две допълнителни технически
грешки, които са открити впоследствие в нашето решение от снощи.
Предложението ми е с три технически грешки в добавка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е с № 2410-НС.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, тъй като
изборният ден наближава, в Приложение № 3 към Методическите
указания, протокол за сдаване на машината от секционните комисии
на представители на изпълнителя, сме записали, че в този приемопредавателен протокол машината се сдава от председателя или
секретар. Този процес ще съвпадне с процеса на предаване на
книжата в районните избирателни комисии. Изготвил съм
съобщение – може да го видите в моята папка, което гласи следното:
„Централната избирателна комисия уведомява, че при предаване на
машините за гласуване след края на изборния ден от секционните
избирателни комисии на представителите на „Сиела Норма“ АД
приемо-предавателен протокол № 3 към Методическите указания за
секционните избирателни комисии в страната при гласуване с
хартиени бюлетини и специализирани устройства за машинно
гласуване за СИК може да бъде подписан от един член на
комисията“. По този начин възстановяваме практика, която
съществуваше за европейските избори. Тогава записът беше такъв и
избягваме в един и същи момент едни и същи лица на СИК да имат
две различни задължения на две различни места. Едното е да
предадат машината, след като е свършило гласуването, другото – да
посетят изчислителния пункт към РИК, за да отчетат резултата. Това
ми е предложението за съобщение, което да бъде публикувано на
нашата страница, ако бъде одобрено, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
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Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Александър Андреев, Ерхан Чаушев).
Колеги, давам думата на госпожа Ганчева в „Доклади извън
страната“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
уважаеми колеги, първо, да ви информирам, че вече са пристигнали
около 20 протокола на СИК извън страната, тоест започна процесът
по обработка на резултатите от гласуването извън страната.
Чрез специализираната връзка при нас пристигат съобщения,
комуникираме със СИК-овете извън страната. Току-що ми беше
предадено решение на СИК № 320000114 , Майнхайм, ФР Германия.
На заседание същата СИК на 4 април 2021 г. в 16,30 ч. местно време
реши с пет от пет гласа на база на запитване на госпожа П.
Г. и на основание чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс да
допусне видеозаснемане на процеса на броене на бюлетините, без да
се снимат лицата и личните данни и да се записват гласове.
Приложено е искането на госпожа П. Г.
Колеги, позволявам си да изразя личното си мнение и го
подлагам на обсъждане – считам, че решението на секционната
избирателна комисия е незаконосъобразно, също така няма правно
основание да бъде взето и ви моля, както реагирахме в други случаи,
с оглед спокойното отчитане на резултатите от гласуването извън
страната и недопускане на проблеми при отчитането на резултатите,
с указание, обективирано в писмо, да укажем на СИК в град
Майнхайм, че е приела незаконосъобразно решение и следва
стриктно да спазва Изборния кодекс и указанията за защита на
личните данни, прието съвместно с Комисията за защита на личните
данни. Това е моето мнение, подлагам на обсъждане този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
заповядайте. (Уточнения встрани от микрофоните.)
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приемам, аз с това започнах:
поради липса на правно основание за приемане на това решение.
Приемам да укажем, че е прието незаконосъобразно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да отмени това
решение, защото действаме като районна избирателна комисия
извън страната. В тази връзка отменяме незаконосъобразното…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Въз основа на получено решение на
СИК – мога да ви издиктувам текста: На основание чл. 57, ал. 1 от
Изборния кодек Централната избирателна комисия отменя приетото
решение на СИК № 323000114 град Майнхайм като
незаконосъобразно. Ако питате мен, то дори е нищожно.
АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по гласуване.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да прекратим
процедурата. Искам да се запозная с това писмо и да участвам в
гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
отменям гласуването. Колегата Ивков иска да се запознае с
преписката.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Преписката е получена чрез ВКП.
Господин Председател, да продължа с другите доклади,
докато господин Ивков се запознае.
Колеги, чрез ВКП-7 е получено от председателя на СИК
№ 397: Отправя жалба към нас във връзка с Методическите указания
на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за СИК, приети със
съответното решение. Няколко пъти е изпратено писмото. Сочи се
т. 7 от стр. 7 и приложимото законодателство, като се сочи, че в
изборното помещение се приказва в рамките на избирателната
секция – турски. Отправя се жалба към нас. Аз нямам предложение
по този доклад.
Нямам други доклади, уважаеми господин Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в
папка „Заседания“ е публикувана междинната активност към 15,00 ч.
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Моля да се запознаете. Предлагам с протоколно решение да я
публикуваме на страницата на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуването на протоколно решение, с което да бъде
качена активността в страната на страницата на Централната
избирателна комисия.
Гласували 14 членове на ЦИК: За – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, и Цветанка Георгиева); против –
няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № 275. Става въпрос за
изборна секция в 13-ти район Виена. На чакащите на опашката е
съобщено, че бюлетините са почти свършили и няма да могат да
гласуват в тази секция и са били пренасочени към посолството. Това
се случва около 14,00 ч. местно време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбирам от докладчика,
това е писмо, получено от човек, който е упражнил правото си на
глас. Предлагам чрез контактите с работна група „Избори“ да го
проверим, за да видим каква е ситуацията и със самата СИК.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Да се извърши проверка в секцията, да
се провери дали има достатъчно бюлетини и ще вземем
допълнително решение.
Докладвам още една жалба в тази връзка с вх. № 265, в която
се казва, че бюлетините в избирателни секции в Австрия
привършват, включително в Линц, Залцбург, Велс. Предлагам това
отново да бъде проверено дали наистина е така и ако е така,
Централната избирателна комисия да вземе нарочно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението.
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Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Връщаме се към докладваното
решение на СИК № 321 300114 град Майнхайм, Германия. При
обсъждането се обединихме, че за приемането на това решение
липсва правно основание и Комисията се обедини да го отменим на
основание чл. 57 от Изборния кодекс. Ще конкретизирам: чл. 57,
ал. 1, т. 1, 2 и 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Първо, не е ясно как идва това
предложение. Второ, не е ясно какво ни предлага колегата. Проект за
решение има ли някъде за отмяна на решение на секционна
избирателна комисия, за да се запознаем с него?
Имаме следните факти – безспорни. Няма да говоря за друго.
Имаме едно решение на секционна избирателна комисия, взето с
пълно мнозинство. То не е в противоречие с никоя норма на
Изборния кодекс, от друга страна. Няма жалба срещу това решение.
Централната избирателна комисия е като РИК за СИК в чужбина.
Съгласно чл. 109 от Изборния кодекс действията на
секционните избирателни комисии могат да се оспорват пред
Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в
ЦИК и така нататък – да не ви чета Кодекса.
Нито видях жалба срещу това решение на СИК в чужбина,
нито видях проект за решение, с което да отменим писменото
решение на колегите от СИК във въпросното населено място. В
същото време, припомням ви и текста на чл. 108, ал. 1, т. 1, че
именно секционната комисия извън страната е тази, която
осъществява дейностите по прилагане на Кодекса и свързаните с
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него нормативни актове. Тоест, първо, ЦИК не е сезирана с жалба и
второ, за да отменим писмено решение на секционна комисия, ние
следва да се запознаем с проект на писмено решение на Централната
избирателна комисия, за да го гласуваме. Считам, че такива са
фактите. Считам, че това е истината! Не виждам защо изобщо се
вкарва на доклад такова проекторешение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако въпросите и фактите бяха
насочени към докладчика, по първия въпрос – последният от Вашето
изказване, колега Ивков: защо се вкарва на доклад?
Решението на СИК за гласуване извън страната е изпратено
чрез специализираната връзка до ЦИК, именно защото ние сме РИК
по отношение на гласуването извън страната. Решението се вкарва
на доклад, както бяха докладвани всички въпроси, които получихме
по тази линия и не са решени в оперативен порядък. Спомням си,
колега Ивков, че лично Вие докладвахте няколко такива, мисля, че
беше във връзка с декларациите (Приложение № 22) в днешния ден.
Отделно аз изразявам – всеки член на Комисията има право
на собствено мнение, всеки един докладчик докладва съобразно
личното си виждане, комисията е тази, която ще реши.
Считам, че не съм изопачила фактите и не съм изкривила
истината. Докладвах решението на СИК № 321300114, както ни е
изпратено, като го изчетох в първоначалния ми доклад.
По мое мнение, като член на Централната избирателна
комисия, аз изразих мнение. Доколкото разбрах, беше възприето и
от оперативните обсъждания по първия ми доклад, преди
запознаването, че Централната избирателна комисия като РИК по
отношение на чужбина и в крайна сметка, като органът, който
осъществява методическо ръководство на секционните избирателни
комисии и на комисиите по принцип по смисъла на чл. 57, има право
да се самосезира и да отмени, когато види едно решение на СИК,
която самата СИК е изпратила на ЦИК и то, за какво според вас,
колеги, СИК е изпратил на Централната избирателна комисия това
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решение? Да ни уведоми, на първо място, и на второ място, считам,
че такива решения не следва да имаме жалба, за да се сезира ЦИК.
То е постъпило, виждаме, че е незаконосъобразно. Считам, че това е
опит да се наруши спокойното протичане на процеса по отчитане на
изборните резултати, въпреки че самата ЦИК, видите ли, се позовава
на това правно основание от Изборния кодекс. Аз мисля, че както
сме се сезирали по други въпроси, въпреки че няма жалба, колеги,
предстои обработката на резултатите, отчитането на резултатите.
Всички сме на едно мнение – че следва да протича в спокойна
атмосфера. Още повече че ние многократно с грами и с работни
срещи, проведени със съответното ведомство – дори и в публичното
пространство битува вече, че с оглед правния суверенитет на
приемащите държави по смисъла на чл. 21 следва изборният процес
по повод произвеждането на изборите за народни представители на
4 април в Република България, включително и гласуването извън
страната, да се осигури при нормални условия и с оглед наложените
и взети противоепидемични мерки от всяка една държава съобразно
националното законодателство. Това е моето мнение. Въпросът
беше поставен на обсъждане.
По отношение на писмения проект. Не е проблем да се вкара
писмен проект. Считам, че Централната избирателна комисия в
изборния ден не трябва да отклонява въпроси. Имаме стенографски
протокол. Едва ли някой като член на ЦИК и като докладчик, поне
колегата Ивков многократно е изразявал и това мнение..
ИВАЙЛО ИВКОВ: Изказване ли имате?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Изказване правя като докладчик.
Мисля, че съм в рамките на Правилника. Ако искате нарочно да ми
отнемете думата, мисля, че достатъчно се обосновах.
Колега Ивков, колкото искате. Видно е от протоколите на
Централната избирателна комисия и видеоархива, Вие се изказвате и
имате най-много време. Считам, че не съм нарушила Правилника.
Съжалявам, че днес може би отнех повече от времето на колегата
Ивков. Мисля, че стана ясно какво мисля аз като член на ЦИК.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Знам какво мисли колегата, знам какво ѝ е
поръчано. Поръчано ѝ е да се следи за затъмняване на изборния
процес в чужбина, очевидно, защото…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател,
моля да не допускате членовете на ЦИК в изказванията си да
обиждат колеги.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Госпожо Ганчева, ще ме прекъсваш ли,
след като те слушах десет минути? Аз не обиждам никого.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков,
нека да се съобразяваме с добрия тон.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Говоря с добър тон фактите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има нападки.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Това не са нападки. Казвам, че от
никъдето, без жалба, без да сме сезирани с каквото и да е оплакване,
ни се представя едно решение, взето с единодушие от СИК в
чужбина и ние решаваме да го отменим с протоколно решение,
защото според докладчика, противоречало на закона. Обаче, ако я
питам на коя норма на закона противоречи, не може да ми каже.
Няма такава норма! Не противоречи на закона. Дори сега казвам: на
всички СИК-ове в чужбина, които решат да допускат да бъде
заснеман процесът по броене на бюлетините – този въпрос не беше
решен от Централната избирателна комисия, имахме достатъчно
време. Обратното, съдът реши на една инстанция и отмени
указанията – съвместни на ЦИК и на КЗЛД, а след това друг
представител на ЦИК шиканира делото, а пък трети представител от
същата групичка реши да поиска отлагане, без да е съгласувал това с
Централната избирателна комисия и без да имаме яснота.
След като няма яснота и няма забрана, обратното – има
решение на българския съд, че това не е недопустимо, а напротив, аз
казвам, че каквото и да реши ЦИК, ще могат да си заснемат процеса
по броенето, ако съответният председател и членове са в съгласие и
допускат това. Нямаме правни основания изобщо да отменяме това
решение. Не сме сезирани с жалба, решението е писмено, а ние
предлагаме с протоколно решение без мотиви да го отменим. Така
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че нещата са ясни. Разбира се, аз ще гласувам против това решение,
но дори да бъде взето, аз казвам, че всички СИК-ове ще могат да
допускат с тяхно решение заснемане на преброяване с оглед
прозрачност на процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков, това изказване ли беше, или реплика?
Взимам повод от Вашата реплика, за да мога да направя
моето изказване и то е продиктувано от това има или няма правно
основание. Аз лично считам, че такова правно основание няма. В
чл. 272 ясно и категорично е описано кой може да присъства при
преброяването. Вътре никъде не пише, че някой от тези участници
може да заснема и да оповестява по отношение на трети лица
различни, по какъвто и да било начин процеса на преброяване. Ако
може някой това нещо да го прави, са единствено средствата за
масова информация. Защо? Защото те носят специфична
отговорност, носят обективност при отразяването на това, което се
случва в изборното помещение по време на броенето. Ето защо аз
лично считам, че в случая забрана съществува, липсва правно
основание, за да може да бъде взето такова решение и поради това
трябва да бъде отменено. Няма влязъл в сила съдебен акт, който да е
отменил указанията и чрез които да се допуска. Дори и да бяха
отменени указанията, те сами по себе си не дават обратните права на
участниците, които да могат да заснемат. Ето защо считам, че
решението на СИК е незаконосъобразно и следва да бъде отменено и
затова аз ще го подкрепя.
Колегата Ганчева каза, че ще го изпише, ние казахме да не го
изписва в случая, да го гласуваме и след което…
ИВАЙЛО ИВКОВ: Как ще гласуваме, пък после ще го
изписваме?!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, считам, че с
оглед дебатите и обсъжданията вече въпросът не стои само до тази
СИК. От изказването на колегата Ивков и от съдържащото се в
изказването му изявление, че това е позволено на всички СИК-ове,
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считам, че Централната избирателна комисия постави на принципна
основа този въпрос.
Въпреки че към момента, знаете, че няма такова основание,
това означава ли, колега Ивков, че правите обратно предложение на
обсъждането, за да се формира мнение за предложението, че
решението е… Смейте се! Смешното ще настъпи, като не можем да
обработим резултатите от гласуването извън страната и от страната.
Разбира се, че не е много важно, тук си личат вече поръчките.
Уважаеми господин председател, моля Централната
избирателна комисия и Вие в качеството на председателстващ да
решите дали въпросът е поставен принципно или не. Считам, че,
макар и поводът, решението на…
Вие, колега Ивков, призовавате едва ли не… Кажете Вие как,
като ги призовавате. Кажете.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Не се чуваш какво говориш!
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще се чуя какво говоря, ако ме
оставите да говоря. Ако идеята е да внесем смут в края на изборния
процес, очевидно, се постигат целите.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ти внасяш проекта, не го внасям аз.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз какво ще правя, колега Ивков, е
моя преценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Николов иска изказване.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, по изказаните до
момента факти аз давам коренно различно от чутото юридическо
тълкувание.
Имаме един административен акт, приет от Централната
избирателна комисия, който се казва „Съвместни указания“ с
Комисията за защита на личните данни. Този акт беше обжалван в
съда. Върховният административен съд реши, че това трябва да се
извърши по общия ред, тоест по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Щом това е така, тази жалба спря действията
на указанията, включително в частта, в която те бяха спрени. Не
виждам аргументи за обратното по никой начин. По никой начин!
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Защото този акт не е от естеството на общ административен акт по
простата причина, че както многократно сме казвали в тази зала,
този акт няма еднократно действие. Той не действа само за тези
избори, той ще действа за след тези избори, той ще действа за
президентските избори.
Основната характеристика на общия административен акт е
точно тази, че той има еднократно действие. Имаме един акт с
постоянно действие, който формира права и задължения, който не е
административен акт и текстът от АПК, който казва, че жалбата
срещу общия административен акт не спира действието му, в този
случай не действа. По-скоро ние имаме един индивидуален
административен акт, един ненаименуван акт и на базата на общите
принципи на правото, депозираната жалба спря неговото действие.
От тази гледна точка, доколкото разбрах, става дума за
решение на СИК. Искам да кажа, уважаеми колеги, че указанията –
съвместните, с КЗЛД към днешна дата не действат и изложих
известни юридически аргументи в този смисъл, без да навлизам в
дълбочина.
ИВАЙЛО ИВКОВ: В края на изборния ден ще се вкарват
решения тихомълком?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, давам
десет минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Войнов във връзка с вчерашното решение, което бяхме приели.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, във връзка с приетото вчера решение на
Централната избирателна комисия, с което взехме в решение в 93
избирателни секции да се извършва преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване, съгласно това решение днес
трябва да определим тези 93 секции.
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Във връзка с горното съм подготвил проект за решение, което
може да видите в моя папка. То е относно определяне на тези
избирателни секции.
Предлагам, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния
кодекс, във връзка с Решение № 2403 на Централната избирателна
комисия, да вземем решение, като определяме по три избирателни
секции във всеки изборен район, както са посочени в проекта за
решение, като преброяването на контролните разписки да се
извършва по реда на Решение № 2403 от 3 април 2021 г. на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на решение.
Може би да добавим, така, както е направен изборът на
случаен принцип: „определя на случаен принцип следните
избирателни секции, в които следва да се преброят контролните
разписки от машинното гласуване“.
Колеги, имате ли предложения?
Ако няма – процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Ерхан Чаушев).
Номерът на решението е 2411-НС.
Давам думата на госпожа Ганчева във връзка с доклада, който
беше относно жалбите извън страната.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, проектът на решение е във
вътрешна мрежа под проектен № 4955. Мисля, че коректно съм
отразила всички мотиви, които бяха изказани по време да дебатите с
оглед подкрепа на отмяна на решението.
Предлагам ви да се запознаете.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Господин

Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Няма да подкрепя проекта за решение
поради няколко причини. Първата е, че нито ЦИК, нито българският
съд успяха да решат навреме този въпрос, за да дадат яснота,
прозрачност, предсказуемост на изборния процес. Тук става въпрос
за заснемане на броенето на бюлетините. Не ми е ясно от какво се
крием. Няма влезли в сила указания, напротив – има решение на
българския съд, с което отмени указанията в тази им част, макар и да
не е влязло в сила.
На второ място. В мотивите на това решение, аз разбирам,
колегата го пише сега в 20.00 часа, това е много изнервено време, но
в мотивите ние казваме 272, кои са категориите лица, които ще
присъстват, но никой не казва други категории лица да присъстват.
Тук въпросът е съвсем друг, така че мотивната част на предлаганото
ни решение изобщо не кореспондира с проблема по същество. Да,
тези лица могат да присъстват, това беше изказването й на
председателя преди това, но той не е релевантен, точно тези лица е
въпроса могат ли да заснемат при броенето? Изборният кодекс казва,
че могат да присъстват и мълчи за другото. Нашето решение да не
заснемат не можа да влезе в сила, тоест – то не е наше, а на КЗЛД.
Това е, затова не мога да подкрепя такова решение. Нещо
повече, считам, че то е неправилно и необосновано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Кратка реплика
в тази връзка, като допълнение към моето изказване, но ползвам
възможността като реплика, която да допълни защо посочих лицата,
които са изброени в чл. 272. Тук въпросът, който стои е може ли те
да разгласяват на трети лица това, което се случва в секцията или не
може? Считам, че не случайно в процеса на приемането и
изменението на Изборния кодекс на два пъти са внасяни
законопроекти,
които
изрично
да
уредят
въпроса
за
видеозаснемането. Единият беше преди време, ако не ме лъже
паметта, от страна на ПП „Воля“, която го беше включила, така или
иначе той не беше възприет. На второ място – от страна на коалиция
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„БСП за България“, които също имаха такъв законопроект, който
също не беше приет. Самият факт на внасяне на законопроекти
означава, че изрично трябва да намери своята уредба този въпрос
законодателно, защото само по този начин могат да се задават
субективни права.
Господин Ивков
ИВАЙЛО ИВКОВ: Ето тези аргументи пък ги считам за
абсолютно несъстоятелни – кой бил внасял законопроект. Ние добре
знаем в парламента, че маже по хиляди причини един законопроект
да не мине. Освен това не „Воля“ и другите, които са внесли,
определят дали трябва да влезе в закон, за да е така. Това са
абсолютно несъстоятелни аргументи. Пак повтарям, кръгът лица от
272, които могат да присъстват, не присъстват там, за да пазят
евентуални мръсни тайни по провеждане на изборния процес. Те
присъстват именно за това, за да наблюдават и когато констатират
нередности – да алармират обществото за това. Така че аз съм на
диаметрално противоположна позиция от тази, изразена от Вас,
господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само едно нещо да кажа. Може и
да се допусне, принципно нямам нищо против. Питам, кой ще
осигури реда? Това може да предизвика елементарен хаос. Както ще
се възползват, тоест – разбира се, че има добронамерени
наблюдатели, както има и такива, които не са толкова
добронамерени. Този тип видеонаблюдения се ползва, от тези
страни, които познавам, едната е Азербайджан, другата е Русия –
федерацията. Само че и в двете страни на практика няма
състезателни избори. Доказвам, че там видеонаблюдението играе
ролята – много сме прозрачни, което легитимира създадения изборен
резултат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
желаещи за други изказвания?
Господин Николов.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя също решението.
Мисля, че заявих в този смисъл. Интересното е, че тук са изложени
интересни мотиви на това решение, които според мен противоречат
на Изборния кодекс. Каква е идеята на това да имат кандидатите,
застъпниците, представителите на партиите, разбира се
наблюдателите, право да участват в този процес? Идеята е да имат
пълни права върху процеса, които включват различните форми на
контрол. Вярно е, че Изборният кодекс не урежда изрично въпроса в
една или в друга степен, но също така е вярно, че не съдържа и
изрични забрани в този смисъл, даже в някои свои текстове, по
аналогия, бих казал, че допуска такава възможност.
За мен също така е важно, че този проект – така, както е
конструиран, не е обвързан с режима за защита на личните данни, по
който вече изразих мнение, че указанията в момента, с тяхното
действие, е спряно поради наличие на обжалване и на висящо дело
пред Върховния административен съд. Така или иначе, аз не на
последно място, няма да подкрепя този проект по съображения за
целесъобразност. Вярно е, че като висшестоящ административен
орган ние имаме право да съобразяваме и целесъобразността във
връзка с подадени жалби пред нас срещу административни актове на
назначението от Централната избирателна комисия секционни
избирателни комисии. Смятам, че с оглед на прозрачността на
процеса е особено важно това решение на секционна избирателна
комисия 144 в гр. Манхайм – Федерална република Германия за
допускане на видеозаснемане на процеса на броене на бюлетини да
остане в сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Бях решила да не взимам думата след
внасянето на проекта на решение, но съм провокирана за втори път
да направя реплика на изказването на колегата Николов. Държа да
уточня, че производството пред Върховен административен съд тече
по реда на Раздел втори – оспорване на общи административни
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актове, чл. 179 и следващите от АПК. Съгласно чл. 180, ал. 1
оспорването не спира изпълнението на общия административен акт.
Аз не разбирам от къде той вади аргумент, че подадените жалби от
двете институции, приели съвместните указания, спира
изпълнението на тези указания?
На следващо място държа да отбележа, че само преди два дни
аз ви докладвах определението на Върховен административен съд, с
което беше оставено без разглеждане особеното искане, направено
от коалиция „Демократична България – Обединение“ на основание
чл. 180, ал. 2 във връзка с чл. 166, ал. 2 и 3. Така че нека, когато сме
обективни да кажем нещата такива, каквито са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов, реплика към Вашето изказване, ако Вие освен не сте имали
реплика.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, чл. 180 от АПК не
намира приложение към конкретния казус по простата причина, че
тези указания са всичко друго, но не и общ административен акт, а
това е така най-малко по две причини. Първо, указанията, както
многократно сме казвали в тази зала, нямат еднократно действие. Те
нямат значение за тези избори. Основната характеристика на общите
административни актове е тяхното еднократно действие.
На второ място, тези указания – така, както са конструирани,
не може да се каже, че са приети по реда за приемане на общи
административни актове, а именно – предварително откриване на
процедура, оповестяване пред обществеността, възможност да се
правят предложения и т.н. Те са един съвместен акт на два
административни органа, както знаем. Административни органа –
може би трудно се приема в тази зала, но да речем – органи за
изпълнителната власт. Добре, на два органи държавни, които имат
компетенции да приемат такива актове и те са всичко друго, но не и
общ административен акт. Според мен са или нещо като
ненаименован административен акт или по-скоро индивидуални
административни актове, тъй като субектите, до които те са
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адресирани, са ясно изразени. Така че чл. 180 не намира
приложение.
Колкото се отнася до определението и актовете на Върховния
административен съд, не случайно Върховният административен съд
не спря действието на въпросните указания просто защото жалбата е
свършила тази работа.
Благодаря.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Извинявайте, че взимам така
думата, но ви моля за бързина, защото при мен има поне три сигнала
за проблеми в секции в Германия, които искат незабавна
интервенция. Ясно, аргументи чухме всякакви, разбрахме, дайте да
вървим напред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Стигнахме до
всички разгледани аргументи.
Процедура по гласуване на проекта на решение, тъй като
няма друго предложение. Изказаха се мнения, че няма да бъде
подкрепен.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева.); против – 6 (Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
Уважаема госпожо Ганчева, номерът на решението е 2412НС.
Господин Ивков, отрицателен вот.
ИВАЙЛО ИВКОВ: За финал, вече изборният ден приключи,
поне в тази му част, където не го обявяваме до 20.00 часа, взехте
поредното незаконосъобразно решение с мнозинството. Аз го казвам
със самочувствието на човек, който предупреди поне за три възлови
принципни такива решения още в началото на активния период и
всички те бяха отменени с мотивите, които аз изказах в зала, от
Върховния административен съд. Затова, тъй като това решение е
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незаконосъобразно, аз считам, че всички секционни избирателни
комисии, както в страната, така и извън страната, ако вземат
решение по тяхно усмотрение без да се създава опасност за живота и
здравето на хората, без да се създава хаос, както каза един колега,
защото щяло да се създаде хаос, ако влязат в зала представители да
заснемат преброяването, да позволяват заснемането на
преброяването на бюлетините с оглед прозрачност на процеса и
защото няма какво да крием или не би трябвало да има какво да
крием, въпреки това незаконосъобразно решение на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам, както е обичайния ред
за комуникация в изборния ден с тази СИК, да изпратим чрез ВКПто току-що приетото решение да се сведе до знанието на СИК № 144
в град Манхайм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 20 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – 6 (Емил
Войнов, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, Николай Николов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).
ПАСКАЛ БОЙДЖИЙСКИ: Колеги, получен е сигнал, че в
секция № 32-13-000-122 в Улм не може да се гласува, защото няма
бюлетини. Вече взехме подобно решение и за други секции да се
изпратят образците на бюлетина, за да могат да се отпечатат и да се
предоставят на секцията в Улм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, докладвах ви за евентуални
проблеми с липсата на бюлетини в Линц, Велс и Залцбург. В Линц и
във Велс няма проблеми – ще им стигнат бюлетините, но в Залцбург,
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проведох телефонен разговор в 20.00 часа, което е 19.00 часа
тамошно време, имаха оставащи около 10 бюлетини. Така, че и аз се
присъединявам към предложението на колегата Бояджийски,
специално за секцията в Залцбург.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
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.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, аз имам свързан
доклад.
Докладвам ви, че в Инсбрук са свършили бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, във
връзка с машинното гласуване, имаме ли спешни доклади, които
трябва да бъдат докладвани? Не виждам.
Преминаваме към доклади по дела, жалби и сигнали.
Колегата Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, продължават да
пристигат сигнали, които са във връзка с организация в изборния
процес – струпване на опашки, неспазване на противоепидемични
мерки, въпроси по методическите указания, карантинирани, не
могли да гласуват, всякакви въпроси. Включително машинното
гласуване. Някои считат, че в разписката, която е от машинно
гласуване трябва да има печат, имат притеснения дали гласът им е
действителен или не. Много са на брой, според мен са над 400, ще
бъдат разпределени на всички.
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Предлагам в утрешния ден и в по-другия да отговорим на
всички хора, да са спокойни. Просто е невъзможно днес да
отговорим на всякакви запитвания, въпроси от всякакво естество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Няколко доклада по сигнали и жалби във връзка с
гласуването.
Първо. Постъпил е сигнал от представител на партия „Има
такъв народ“, в който се заявява, че днес около 15.00 часа
сигналоподателят е установил, че има някакви разлики в номерата
на една секция в училище в София. Аз считам, че този сигнал е
несъществен, сигналоподателят е господин И. От тази гледна точка
няма никакво основание дотолкова доколкото дали секцията ще бъде
изписана като 30093 или ще бъде изписана съответно под някакъв
друг номер това по никакъв начин не препятства правата на
избирателите да гласуват.
Второ. За сведение докладвам сигнал С-379 от 4 април
2021 г., адресиран до секционна избирателна комисия, където
гражданката Чурлукова гласува. Интересното е, че тя заявява, че
иска тази секционна комисия № 15 да вземе решение, с което да се
създаде ред за заснемане на процеса на броене на бюлетините.
На следващо място докладвам с вх. № НС-23-195 от 4 април
2021 г., че сме уведомени, че в 157-мо основно училище в кв.
„Разсадник“ машината за гласуване е преустановила да работи, с нея
е гласувал само един човек. Докладвам го това, за да бъде
отбелязано в рамките на статистиката, която изготвяме във връзка
със ситуацията около машинното гласуване.
На следващо място, вх. № Ж-177 от 4 април 2021 г. Жалбата е
от господин Н., който е лекар в Стара Загора, но на него му е
препятствано правото в 273-та секция да гласува. Опитал се е да
гласува по работното си място и от тази гледна точка не му е дадена
тази възможност. Предлагам да изпратим тази жалба по
компетентност на районната избирателна комисия.
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Добре, докладвам жалбата за сведение дотолкова доколкото
господин Н. не твърди, че има настоящ адрес в града, твърди,
че местоработата му е в Стара Загора, а постоянният му е в София.
На следващо място. С вх. № С-269 от 4 април 2021 г.
докладвам, той е от късните часове на деня, от 16.40 часа. С него
гражданин в Бурса заявява, че има проблеми относно попълването
на така наречените декларации, Декларация № 22. По този въпрос
ние вече приехме решение, около обяд, по предложение на колегата
Ивков, което мисля, че е качено като съобщение на сайта на
Централната избирателна комисия.
На следващо място, колеги, ако позволите, в частта права на
карантинирани – фактически права на избиратели, има множество
жалби, които съм класифицирал, както следва:
ИВАЙЛО ИВКОВ: Може ли едно процедурно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да, разбира се.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Неща от типа „не можах да гласувам“ или
за карантинирани, които в 20.25 часа няма как да им помогнем и да
искаме, ви моля да дадем самостоятелност оперативна на
докладчиците да резолират за сведение и да кажат къде са качени
или къде може да се намерят и някой, ако иска след изборите, да ги
отваря и да му търси сметка, няма да съм аз.
Предлагам ви само въпроси належащи по сигнали и жалби,
по които дължим произнасяне. Всичко друго да се резолира от
докладчиците за сведение на ЦИК, по което няма какво да направим
след изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване процедурното предложение на колегата
Ивков.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Георги Баханов).
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Докладвам сигнал от господин
Стефан Манов с № С-154 от 4 април 2021 г. Господин Манов ни
казва, че в статия във вестник „Дневник“ се посочват резултатите от
изборите – така, както са според съответните линкове, които са
направени. Достатъчно е читателят да кликне и да се ориентира
фактически в предполагаемите социологически проучвания.
Изготвено е решение по този въпрос, което може да видите в
моя папка, с което предлагам установяване на нарушение на чл. 205,
ал. 1 с произтичащите от това последици по отношение на вестник
„Дневник“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на решението.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал
Бояджийски, Таня Йосифова).
Номерът на решението е 2413.
Госпожо Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешна мрежа в
моя папка е публикуван проект за решение относно подадена жалба
от М. С. Съгласно изискванията на чл. 204, ал. 1
резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след
20.00 часа на изборния ден. Тя оспорва публикуване на сайта на
dir.bg., което е започнало от 11.20 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Йосифова.
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, във връзка с машинното
гласуване в моя папка ви предлагам първо един проект на писмо до
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всички районни избирателни комисии. Моля да се запознаете с него.
При отчитане на резултатите от машинното гласуване в ЦИК се
предават по два броя технически и по пет броя смарт карти за
всички секции с машинно гласуване за всяка секция, заедно с
документите по точка 11 от Оперативния план за организация на
работата на Централната избирателна комисия. За предаването се
подписва протокол, Приложение № 88-НС от Изборните книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Кристина
Стефанова).
ТАНЯ ЙОСИФОВА: Колеги, предлагам още едно писмо до
всички районни избирателни комисии. Писмото да е до
вицепремиера Мариана Николова и до старши комисар Тодор
Гребенаров, във връзка с приключването на изборния ден,
гласуването с машини, прибирането на машините в склада и под
охрана. Предлагам, след като всички машини бъдат прибрани в
склада, никой да няма достъп до тях. Това е моето предложение за
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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.

104
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № С-214 от днешна дата
– Секционна избирателна комисия № 208 в Мадрид-3. Възникнал е
следния казус: „При явяване на лицето Р. Й. под № 45
в избирателния списък се оказа, че от член на СИК са попълнили
данни на друго лице, което е подало своя глас и се е подписало без
да установи, че се е подписало под друга самоличност. На госпожа
Р. Й. е предложено да гласува като подаде декларация
и е вписана в списъка под линия. Тя прие и упражни своя глас.
Отправяме молба за вашето становище, тъй като гласът на Р.
Й. в списъка следва да бъде анулиран, но бюлетините ще
бъдат с една повече.“
Аз не знам какво да й отговоря, ако имат колегите – да
предложат. Предлагам това да остане за сведение, тъй като според
мен няма да има този проблем и няма как да бъде анулиран гласът на
госпожа Й.
а, тъй като не се знае кой е нейният глас. Тя е
дописана под чертата и тези бюлетини може би няма да са с една
повече. Поне на мен не ми стана ясно точно какъв е проблемът.
Докладвам С-319 от днешна дата от ВКП № 10 от СИК град
Малага – Испания. Отново изпращат запитване, не знам на кого е
било разпределено и дали е отговорено от колегите, на двама
гласоподаватели с онлайн заявления, упражнили вота си, не е вписан
в списъка номерът на личната карта. Очакват нашите указания.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Няма други
предложения.
Връщаме към госпожа Дюкенджиева.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател.
Уважаеми колеги, моето предложение е за препращане по
компетентност на РИК – 25, тъй като в жалбата се твърди, че са
добавени и допускани да гласуват лица с несъществуващ адрес. По
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тази причина моето предложение е да препратим жалбата на РИК –
25. Жалбата е с № 243 от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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 Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имаме ли други спешни доклади? Изчакваме госпожа
Солакова.
Госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от
Министерство на външните работи, с което ни предоставят
информация за броя на гласувалите.
Докладвам ви за сведение. Получили сме информация с
данни относно транспортния план на „Сиела Норма“ АД – писмо до
господин Гребенаров. Две писма са разпределени на мен и на
госпожа Йосифова, за сведение са, в една папка ще бъдат класирани.
Който иска – може да се запознае допълнително.
Докладвам ви писмо, което сме получили от изборния
анализатор към ОССЕ – господин Марсел Надж, който ни пита защо
сме му предоставили информация за различен брой избиратели от
окончателните списъци в страната, като има предвид страницата за
проследяване на избирателната активност са посочени определен
брой избиратели с право на глас в страната?
Предлагам ви да изпратим писмо, с което да уточним, че
броят на избирателите, вписани в избирателните списъци и
предоставени на ЦИК в предизборния ден от областните
администрации е този, който е за проследяване на избирателната
активност. Обръщаме внимание, че съгласно чл. 57, ал. 1, т. 20 от
Изборния кодекс ЦИК публикува данни за броя на избирателите в
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предварителните избирателни списъци, предоставени от ГД „ГРАО“
към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Окончателните избирателни списъци с отразените в тях промени до
момента се отпечатват десет дни преди изборния ден, след което се
предоставят на кметовете, които също могат да извършват, въз
основа на подадени заявления, корекции в избирателните списъци до
петъчния ден.
Това е малко по-дълъг текст, от който, ако искате, може да
отпадне вторият абзац, да кажем, че за проследяването на
избирателната активност броят на избирателите е получен в
Централната избирателна комисия от областните управители въз
основа на обобщени данни от приемо-предавателните протоколи за
предаването на избирателните списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения текст от госпожа Солакова. Виждате го във
вътрешната мрежа.
Имате ли други предложения? Ако няма – процедура по
гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“ въз основа на
писмо от Централната избирателна комисия до компетентните
органи за извършване на проверка до 12.00 часа на 4 април 2021 г.
Те ни връщат отговор, че посочените лица, относно тях, нямат
възражения. Списъкът беше изготвен и предоставен на съответните
пропускателни пунктове.
Предлагам ви за последващо одобрение да приемем
протоколно решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, давам 5 минути почивка.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна
комисия.
Господин Николов, във връзка с промени в съставите на
секционните избирателни комисии извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, с днешен входящ номер в Централната
избирателна комисия е постъпило предложение, поредно, от
Министерство на външните работи, № 4 за деня, с което се предлага
смяна на членове на секционните избирателни комисии в Гърция –
секция № 155 в Миконос. Също така в Австрия – секция № 17 в град
Клагенфурт. В секционна избирателна комисия в Маями – Форд
Лодърдейл, щата Флорида, се предлага една промяна. Втора промяна
също се предлага в същата секция № 77 – Маями, Форд Лодърдейл –
Флорида. Тоест, четири промени в три секционни избирателни
комисии в Гърция, Австрия и Съединените щати.
Също така с вх. № НС-23-219 от 4 април 2021 година е
заявена промяна в секция в Съединените щати № 65, както и в
секция № 92. В това предложение, което е подписано „Тоника“ не се
сочи кой с кого да бъде заменен. Тоест, ние ще го съгласуваме с
Министерство на вътрешните работи, тъй като е необходимо
поясняване на фактите.
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Предлагам да приемем решение във връзка с официално
постъпилото предложение за поредните промени в тези три секции –
в Гърция, в Австрия и в Съединените щати, за които споменах.
Моля за решене в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Уважаеми колеги, номерът на решението е 2414.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В трите решения, които приехме
искам само да кажа, че освен на приложенията на Министерство на
външните работи, те бяха приети и въз основа на заявления на
граждани, които съвпадаха с тези на Министерство на външните
работи – № 23-202 от 4 април, № 23-203 от 4 април, № 23-207 от 4
април, № 24-205 от 4 април, № 201 от 4 април 2021 г.
За сведение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, предлагам, на основание чл. 57, ал. 1, т. 39
от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия да обяви
края на изборния ден на изборите за народни представители на
територията на страната.
Колеги, процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Колеги, за протокола, номерът на решението е 2415.
Колеги, благодаря ви! Пожелаваме си оттук нататък леко,
безпроблемно приемане на документите и обявяването на
резултатите.
С това закривам заседанието. В случай на необходимост – ще
свикам извънредно заседание.
(Закрито в 21.05 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Катя Бешева
Нина Иванова
Стефка Аличкова
Красимира Николова

