ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 329
На 8 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно въвеждане на данните от
протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и
сравняването им с данните от протоколите, въведени в РИК, от
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.,
и анализ на несъответствията.
Докладва: Александър Андреев
2. Проекти на решения относно заявления с искания за
изключване от списъка с кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева
3. Проект на решение относно обявяване на резултатите от
гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото
Народно събрание.
Докладва: Александър Андреев
4. Доклад на ОССЕ за наблюдение на изборите за народни
представители, произведени на 4 април 2021 г.
Докладва: Александър Андреев
5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладва: Севинч Солакова
6. Разни.
Докладват: Николай Николов, Цветанка Георгиева
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ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо
Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 21,30 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
след днешния тежък ден, в който продължихме да обработваме
изборните резултати, така че, спазвайки срока, да излезем с решение,
с което обявяваме резултатите от проведените избори на 4 април
2021 г. Виждате във вътрешната мрежа дневния ред – кратък е като
точки.
Има ли желаещи да се включат или да предложат нови точки
към дневния ред? Ако няма, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Таня Цанева); против –
няма.
Уважаеми колеги, във връзка с изчакване на данните, които
трябва да ни бъдат предоставени, за да може да докладвам по точка
първа от дневния ред, минаваме към точка втора: Проекти на
решения относно заявления с искания за изключване от списъка с
кандидати за народни представители в изборите за народни
представители, произведени на 4 април 2021 г. Госпожо Солакова,
заповядайте.
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Точка 2. Проекти на решения относно заявления с искания за
изключване от списъка с кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви заявление от
Хасан Азис Исмаил с искане лицето да бъде заличено от
кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“,
както и да не бъде обявено за народен представител от
кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в
Девети изборен район – Кърджалийски, в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
Централната избирателна комисия приема, че тъй като
заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните
народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на
списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, следва в
списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи
настоящото решение, ако бъде прието и при обявяването на списък
А и списък Б, да бъде взето под внимание и да не фигурира в тези
списъци.
Предлагам ви Централната избирателна комисия да вземе
решение, с което да не обяви за избран за народен представител от
листата на партия „Движение за права и свободи“ в Девети изборен
район – Кърджалийски, Хасан Азис Исмаил в произведените избори
за народни представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложения проект на решение. Има ли други
предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия Стойчева)
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Решението е № 2416-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 6 април 2021 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Искра
Димитрова Михайлова-Копарова, с искане да не бъде обявена за
народен представител от кандидатската листа на партия „Движение
за права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, в
изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
В заявлението е посочено искане лицето да бъде заличено от
списъка на кандидатите. Това заявление, видно от датата, е подадено
преди обявяването с решение на Централната избирателна комисия
на имената на избраните народни представители. В този случай
Централната избирателна комисия следва да уважи искането на
лицето Искра Димитрова Михайлова-Копарова, да не бъде избрана
за народен представител. Предлагам ви проект в този смисъл, който
се намира във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, виждате проекта във вътрешната мрежа. Има ли други
предложени? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков)
Решението е № 2417-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото заявление е от Ресми
Мехмед Мурад с искане за необявяването му за избран за народен
представител от кандидатската листа на партия „Движение за права
и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски, в изборите за
народни представители на 4 април 2021 г.
Тъй като заявлението предхожда решението на Централната
избирателна комисия за обявяване на списък А и Б и имената на
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избраните кандидати, предлагам Централната избирателна комисия
да приеме решение да не обявява за избран за народен представител
от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Девети
изборен райони – Кърджалийски, Ресми Мехмед Мурад със
съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението във вътрешната мрежа и проекта на
решение. Има ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2418-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № НС-10-193/07.04.2021 г. от Десислава Димитрова Тодорова –
регистриран кандидат за народен представител от кандидатската
листа на партия „Движение за права и свободи“ в Шести изборен
район – Врачански, с което иска да бъде заличена от кандидатската
листа на партия „Движение за права и свободи“, и да не бъде
обявена за избрана за народен представител от РИК в Шести
изборен район – Врачански.
Поради същите мотиви предлагам Централната избирателна
комисия да приеме решение да не обявява за избрана за народен
представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в
Шести изборен район – Врачански, Десислава Димитрова Тодорова
със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на проекта на решение.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2419-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото заявление е от Каролина
Симеонова Кьолер от 7 април 2021 г. със заявено искане да бъде
заличена и да не бъде обявена за избрана за народен представител.
Предлагам Централната избирателна комисия да приеме решение да
не обявява за избрана за народен представител от листата на партия
„Движение за права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански,
Каролина Симеонова Кьолер със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на решението.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2420-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващото заявление също е от
7 април 2021 г. от Николай Тонев Колев с искане да бъде заличен от
списъка на кандидатите и да не бъде обявен за избран за народен
представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, със съответното
ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване проекта на решение.
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Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2421-НС.
Благодаря, госпожо Солакова.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви заявление от
Павлин Красимиров Ганчев с искане да не бъде обявен за народен
представител от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС, в
Седми изборен район – Габровски, в изборите за народни
представители на 4 април 2021 г.
С оглед на това, че заявлението представлява искане на лицето
да не бъде обявено за избран за народен представител и изразява
изричната му воля, искането трябва да бъде уважено и предлагам
проект на решение, с което Централната избирателна комисия да не
обяви лицето за народен представител от съответния избирателен
район с оглед на това, че заявлението е подадено преди обявяване
имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2
от Изборния кодекс и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298,
ал. 3 от Изборния кодекс не обявяваме за избран за народен
представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС, в Седми изборен
район – Габровски, лицето Павлин Красимиров Ганчев, със
съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
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Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2422-НС.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с
вх. № НС-11-74/08.04.2021 г. от Бойко Методиев Борисов –
регистриран кандидат за народен представител от кандидатската
листа на коалиция ГЕРБ – СДС в Шестнадесети изборен район –
Пловдив, и в Двадесет и пети изборен район – София, с което иска
да бъде заличен от кандидатската листа на коалиция ГЕРБ – СДС, и
да не бъде обявен за избран за народен представител от РИК в
Шестнадесети изборен район – Пловдив, и в Двадесет и пети
изборен район – София.
Предлагам ви проект на решение, с което да не обявяваме за
избран за народен представител от листата на коалиция ГЕРБ – СДС,
в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и в Двадесет и пети
изборен район – София, Бойко Методиев Борисов. Заявлението е
подадено преди обявяване имената на избраните народни
представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и
Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу
името на лицето да се отбележи настоящото решение.
Предлагам с проекта на решение да уважим искането, като не
обявим за избран за народен представител от кандидатската листа на
ГЕРБ – СДС, в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и Двадесет
и пети изборен район –София, Бойко Методиев Борисов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колеги, процедура по гласуване проекта на решение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков, Силвия
Стойчева).
Решението е № 2423-НС.
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Господин Ивков, заповядайте за отрицателен вот.
ИВАЙЛО
ИВКОВ:
Господин
Председател,
кратък
отрицателен вот, който моля да влезе за всички, за да не губя
времето на колегите.
За всички тези решения аз гласувах „против“, защото не
считам, че изобщо имаме право, че са законосъобразни и че трябва
да има такива решения.
Причините са най-малко две: Централната избирателна
комисия според правното основание на всичките решения – в
чл. 300, ал. 2 се казва, че обявява имената на избраните народни
представители, а не да не ги обявява.
Централната избирателна комисия не се занимава с това кой
желае или не желае да бъде обявен. Тя е длъжна да обяви резултата,
такъв какъвто го е видяла. Никъде няма правна възможност за това.
Тези, които не желаят да бъдат народни представители, биха могли
да си дадат по съответния ред оставката в Народното събрание –
това едно.
Второ, преди да сме обявили получените гласове и
разпределението на мандатите между партии и коалиции по чл. 300,
ал. 1 обявихме кои няма да обявяваме за народни представители.
Теоретично още не се знае дали техните партии или коалиции ще
имат представителство в парламента.
Централната избирателна комисия все още не е взела решение
по чл. 300, ал. 1, а взима решение според желанието на дадени
депутати да бъдат обявени или не. Според мен това са
незаконосъобразни решения, макар и трайна практика на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към точка четвърта: Доклад на ОССЕ за наблюдение на изборите
за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
Точка 4. Доклад на ОССЕ за наблюдение на изборите за
народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
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В моя папка може да видите доклада, който ни беше връчен в
понеделник от страна на Мисията наблюдатели от ОССЕ в неговия
превод, което е изложение за предварителни констатации и изводи и
които отразяват работата на Мисията наблюдатели на
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюрото за
права на човека. В края на доклада може да видите обективните
констатации и препоръки с оглед работата на избирателните
комисии – не само на Централната избирателна комисия, но и на
ниво районни избирателни комисии, както и на секционните
избирателни комисии, които са посетени. Разбира се, окончателният
доклад също ще ни бъде изпратен по отношение на препоръките.
В тази връзка ви докладвам постъпилото писмо от страна на
Мисията на ОССЕ, а ограничената мисия за наблюдение, които биха
искали с оглед отпътуването им от страната да проведат среща с
Централната избирателна комисия, която да се състои или в
понеделник – 12 април 2021 г. следобед, след 13,00 ч. или във
вторник – 13 април 2021 г. Предлагам ви да приемем провеждането
на такава среща, като същата бъде насрочена за 13 април 2021 г. от
10,30 ч., за която дата да можем да осигурим и присъствието на
преводач за участие в тази заключителна среща с Мисията. На нея
ще присъстват както ръководителят на мисията, така и заместникръководителят, правният и изборният анализатор, които евентуално
ще изложат и свои допълнителни впечатления от проведените
избори.
Колеги, ако няма друго предложение, предлагам да гласуваме
протоколно решение, като изпратим и писмо, с което да потвърдим
срещата за 13 април 2021 г. в 10,30 ч.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Преминаваме към точка пета: Доклади относно искания за
отваряне на запечатани помещения. Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 5. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Районна
избирателна комисия – Перник, се получи писмо, с което комисията
поиска разрешение за отваряне на запечатано помещение в община
Брезник с оглед на факта, че в запечатаното помещение се намира
избирателен списък, който съгласно решение на Централната
избирателна комисия в изпълнение на законовото изискване трябва
да се предаде на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в Перник за
извършване на проверка за гласуване на лица в нарушение или на
лица, без избирателни права. В този смисъл Централната
избирателна комисия изпрати писмо до кмета на община Перник с
указания при спазване на изискванията на решението на
Централната избирателна комисия да бъде отворено запечатаното
помещение. Моля за последващо одобрение на писмо с изх. № НС06-27 от 7 април 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване последващо одобрение.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам с решение да
оформим това разрешение за отваряне на запечатаното помещение,
за да може във връзка с изваждане на списък с избирателите на
секционната избирателна комисия в село Гигинци, община Брезник,
да бъде предадено на Районната избирателна комисия, която от своя
страна да го предаде за извършване на проверка на териториалното
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звено на ГД „ГРАО“. Позволете ми обаче да направя корекция в
самото решение и вместо Решение № 1244-МИ от 30 септември да
посочим Решение № 2344-НС от 30 март тази година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДЕРЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Виждате и проекта във вътрешната мрежа – pr4961.
Процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 2424-НС.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
писмо, което е в папка с моите инициали, в подпапка за следващо
одобрение във връзка с това, че не от всички областни управители
сме получили констативните протоколи за получаването и
съхранението на бюлетините в изборите. За последващо одобрение
ви предлагам писмо с изх. № НС-05-75 от 8 април 2021 г. до
областния управител на Бургас, на Варна, на Велико Търново,
Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен,
Пловдив, Русе, Сливен, Софийска област, област София, Стара
Загора и Ямбол, които, независимо от наше писмо от 23 март 2021 г.,
до този момент не са изпратили констативните протоколи. Моля да
видите писмото във вътрешната мрежа и за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
писмото. Процедура по гласуване на последващо одобрение за
изпращане на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
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Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от Министерството на вътрешните работи. Главна дирекция
„Национална полиция“ на 5 април 2021 г. ни уведомява, че охраната
на външния периметър на „Печатница на БНБ“ АД и Печатница на
„Демакс“ АД с оглед на това, че транспортирането на изборните
книжа и бюлетините е приключило на 31 март 2021 г., полицейската
охрана на двете печатници ще бъде снета. Докладвам ви го за
сведение. Докладвам също за последващо одобрение. Получихме
писмо от „Информационно обслужване“ АД с искане да се добави
към списъка на лицата с разрешен достъп до сградата и до
изчислителния пункт към Централната избирателна комисия на едно
лице. Изпратихме веднага за проверка с молба в много кратък срок
да се извърши тази проверка. Получихме отговор от ДАНС и от
МВР с входящи номера, публикувани във вътрешната мрежа. И от
двете институции няма възражения за включването на това лице,
затова добавихме лицето към списъка на лицата с разрешен достъп.
Този списък беше предоставен на съответния пропускателен пункт.
Моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване последващо одобрение на допускането на
лицето.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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 Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За сведение уведомлението от
Столична дирекция на вътрешните работи за предприетите действия
и мерки по осигуряване на охраната в периметъра, в който
поискахме на целия процес по получаването на изборните книжа и
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материали. Тази полицейска охрана с оглед на приключването на
приемането на документите е снета. Към момента продължава
охраната на съответните места и достъпът до изчислителния пункт
към Централната избирателна комисия.
Уведомявам ви за получено писмо – докладвам ви го за
сведение, вх. № НС-02-54 от 6 април 2021 г. Получили сме писмо от
главния секретар на Народното събрание с оглед на утвърдения план
за пропускателен режим по отношение на Централната избирателна
комисия. Приложение към нашия оперативен план е издадена
заповед за допълнение и изменение в заповед на главния секретар от
31 март 2021 г. С тази заповед от 5 април 2021 г. се правят
съответните корекции и се осигурява достъп на лицата, както
Централната избирателна комисия предложи. Докладвам ви го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Госпожо
Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-57 от 5 април
2021 г., получено в Централната избирателна комисия от Столична
дирекция на вътрешните работи, с което беше поискано да бъде
предоставено във връзка с извършване на проверка по прокурорска
преписка, заверено копие на документи по регистрацията на
определена партия за участие в изборите на 4 април 2021 г.
Подготвени и изпратени са поисканите документи. Моля ви за
последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура за гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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 Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Николов, заповядайте.
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам аналогичен доклад. С вх. № НС-04-02-56 от
5 април е пристигнало при нас искане за доказателства по
съответната прокурорска преписка № 513000-18799/2021 г. от
заместник-началника на съответния сектор на СДВР – комисар
Х.
С.
Доказателствата
са
във
връзка
с
конкретни
заверени копия от стр. 24, ред 233 на конкретен списък на
политическа партия, която се е регистрирала за участие в изборите
за народни представители, както и доказателства във връзка с
пълномощията на лицето, което е внесло в Централната избирателна
комисия съответните списъци за регистрация.
От тази гледна точка, тъй като е даден кратък срок – до
6 април 2021 г., сме изготвили и изпратили писмото. Може да го
видите в моя папка за днешното заседание. Изпращаме всички
изискуеми доказателства. Внасям писмото за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
доклада за изпратеното писмо. Процедура по гласуване на
последващото одобрение.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков.)
Госпожо Ганчева, заповядайте за последващо одобрение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля за последващо
одобрение на писмо с изх. № НС-00-460 от 5 април 2021 г. Писмото
е до „Информационно обслужване“ АД, с което сме изпратили
получената с вх. № НС-04-01-294 от 5 април 2021 г. заповед на
посолството на Република България във Франция за закриване на
секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване последващото одобрение.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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 Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля за промяна в дневния ред –
решение за промяна в състава на общинска избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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 Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви проект на
решение за промяна в състава на общинска избирателна комисия
Никола Козлево, област Шумен, като е пристигнало предложение от
ПП ГЕРБ с вх. № МИ-10-11 от 8 април 2021 г. Предложението, с
което се подава заявление от Михаил Костов Парталозов,
председател на ОИК – Никола Козлево. Приложено е заявлението, с
което той желае да бъде освободен като председател и член на ОИК
– Никола Козлево, като на мястото на председателя на ОИК –
Никола Козлево, да бъде назначена Десислава Иванова Христова със
съответното висше образование – приложено е копие от дипломата,
необходимата декларация, всички изискуеми документи.
Предлагам ви с проект на решение, с което да освободим като
председател на Никола Козлево – област Шумен, Михаил Костов
Парталозов, да анулираме издаденото му удостоверение и да
назначим за председател на общинската избирателна комисия в
Никола Козлево, област Шумен – Десислава Иванова Христова със
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съответното ЕГН, като на назначения председател да се издаде
удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения проект. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (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 Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2425-МИ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, постъпила е молба с вх. № НС-15-377 от
7 април 2021 г. от Христо Здравков Данев, който е назначен с
Решение № 2021-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната
избирателна комисия за член на районната избирателна комисия в
Четвърти изборен район – Велико Търновски. В моя папка може да
видите неговата молба. Тя е озаглавена по-скоро като „Оставка на
Христо Данов“. С молбата си господин Данов иска да бъде
освободен като член на РИК по лични причини.
Предвид изложеното съм подготвил проект на решение, с
което може да се запознаете: на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във
връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, предлагам
Централната избирателна комисия да вземе следното решение:
Освобождава като член на РИК в Четвърти изборен район –
Великотърновски, Христо Здравков Данев със съответното ЕГН и
анулира издаденото му удостоверение. Решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд.
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,
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2426-НС.
Госпожо Солакова, заповядайте в точка: Разни.
Точка 10. Разни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви преписка във
връзка с публикуване на отчета за касовото изпълнение на бюджета,
на отчета за чуждите средства и направените разходи във връзка с
COVID-19. Всички документи са по докладна ЦИК-09-113 от
6 април 2021 г. Предлагам да одобрим публикуването на
приложените към докладната записка отчетни документи за месец
март тази година.
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,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка във връзка със счетоводното отчитане на получените
средства за дезинфекция на машините, предоставени от
Министерството на здравеопазването. Моля да погледнете Докладна
ЦИК-09-114 от 6 април 2021 г. Колега Цанева, много е важно.
Приложени са всички счетоводни документи. Знаете, че беше
подписан приемо-предавателен протокол – двустранен и тристранен.
Получихме необходимите количества за дезинфекция на машините,
както и съответните опаковки памук. В тази връзка са изготвени
счетоводните документи, мемориален ордер със счетоводни

19
записвания и складова разписка и с писмо до дирекция „Бюджет и
финанси“ на Министерството на здравеопазването се предлага да ги
изпратим на Министерството на здравеопазването. Аз ви предлагам
писмата да бъдат до министъра на здравеопазването. Моля за
протоколно решение за изпращане на документите до министъра на
здравеопазването.
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,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Уважаеми колеги, с оглед изработването на двата проекта
обявявам почивка до 11,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Продължаваме
заседанието на Централната избирателна комисия след почивката,
колеги!
Продължаваме с точка първа от дневния ред:
Точка 1. Проект на решение относно въвеждане на данните
от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и
сравняването им с данните от тези протоколи, въведени в РИК, от
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.,
и анализ на несъответствията.
Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали може да
видите приемо-предавателния протокол (ППП) и приложените към
него данни във връзка с работата на работната група, свързана с
компютърната обработка и обработката на данните с резултатите от
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протоколите на СИК и РИК. Във вътрешната мрежа може да
намерите както самия ППП, с който ни се предоставя базата данни с
информация от секционните протоколи, въведени в РИК,
актуализираната база данни с информацията от секционните
протоколи, сканираните протоколи на СИК и РИК, както и справка
за извършения анализ на несъответствията с отразените решения на
работната група за анализ на несъответствията в ЦИК, самия анализ
на несъответствията в данните при провеждането на машинното
гласуване по време на изборите за народни представители,
изчисленията съгласно Приложение № 1, а именно по Методиката за
определяне на резултатите от гласуването при изборите за народни
представители, съответно разпределението на мандатите на
национално ниво и в многомандатните изборни райони по партии и
коалиции, независими кандидати, както и обобщените сумарни
числови данни от гласуването на изборите за народни
представители, като цялата информация е качена и на съответните
технически носители – DVD, за да може после тя да бъде качена и
обявена на нашата интернет страница, както и на хартиен носител.
Цялата папка е в голям обем и ще бъде качена изцяло, за да може и
вие да се запознаете.
Във вътрешната мрежа виждате основните данни, които се
основават на основата на анализа за несъответствията в данните и
изчисленията съгласно Методиката. Те са обобщени в таблицата за
сумарни данни, анализирани в ЦИК от протоколите за избор на
народни представители. Вътре виждате освен данните, свързани с
броя на избирателите в избирателните списъци, а именно 6 млн. 789
хил. 605 е броят на избирателите, според положените списъци е
3 млн. 334 хил. 283; общия брой на намерените в кутиите
действителни бюлетини и тези, които са от потвърдените гласове от
машинно гласуване – 3 млн. 334 хил. 233; броя на недействителните
бюлетини, които са намерени, съответно действителните гласове,
разпределението по кандидатските листи. Няма да ги изчитам. За 30
от тях са дадени данните въз основа на решенията на РИК по
отношение на двамата независими кандидати, а именно господин
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Масарлиев и господин Леви, които не достигат районната
избирателна квота, която да им позволи да бъдат обявени за избрани
народни представители.
В тази връзка съответно е определено процентното
разпределение по всички партии и коалиции, които участват в
изборните райони, както и обобщените данни от гласуването както в
страната, така и в чужбина, съответно разпределението на мандатите
по отношение на партиите, които ще имат представители в
Народното събрание.
Уважаеми колеги, надявам се, че сте се запознали с данните.
Във вътрешната мрежа в папката с моите инициали има
проект на решение № 4968, с което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и
чл. 301 от Изборния кодекс предлагам ЦИК да одобри анализа на
несъответствията съгласно Приложението към Решението и
окончателните числови данни от изборите за народни
представители, като актуализира базата данни за резултатите от
изборите за народни представители, произведени на 4.04.2021 г., и
публикува актуализираните числови данни от протоколите на СИК и
РИК на интернет страницата на ЦИК. В предходни случаи сме
приемали две решения – едното за одобряване, другото за
публикуване. Считам, че в случая това може да бъде с едно решение,
както беше при предходни избори.
Проектът за решение е във вътрешната мрежа. Имате ли
други предложения? Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решението е № 2427-НС.
Минаваме към точка трета –
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Точка 3. Проект на решение относно обявяване на
резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в
Четиридесет и петото Народно събрание.
Въз основа на решението, което преди малко приехме, с
което одобрихме и приехме да бъде публикуван анализът на
несъответствията и съответно окончателната база данни от
резултатите, е решението, с което обявяваме резултатите от
гласуването и разпределението на мандатите в 45-ото Народно
събрание. В текста единствено ще бъде добавен номерът на Решение
2427-НС в основанията за приемането на настоящото решение.
Колеги, има ли предложения по текста на решението? Ако
няма, процедура по гласуване.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър
Андреев, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, номерът на решението е № 2428-НС от
8.04.2021 г.
Преди да закрия заседанието, ми позволете на първо място да
Ви благодаря за всички усилия, за работата и за това, че успяхме в
срок да произведем законосъобразни, честни избори за народни
представители, които ще заемат своето място в 45-ото Народно
събрание. Независимо от обстановката, в която бяха проведени –
епидемиологична обстановка във връзка със заразата от Ковид-19,
независимо от всички настроения и очаквания, че ЦИК, РИК и СИК
няма да успеят да се справят с отчитането на резултатите в
сроковете, предвидени в Изборния кодекс поради затрудненията или
при попълването на протоколите на СИК и съответно отчитането на
РИК на изборите, ние се справихме. Бих искал да благодаря и от
Ваше име на членовете на РИК за работата, която заедно с нас
успяха да реализират, да извършат, да подготвят СИК и разбира се,
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на онези, които бяха на първа линия, а именно на членовете на СИК
да благодарим за свършената работа!
Разбира се, винаги има затруднения, но мисля, че всички ние
успяхме да ги преодолеем, за което съм благодарен. Мисля, че
успяхме да се справим с тази трудна задача.
С това закривам заседанието на ЦИК.
Насрочвам утрешното заседание за 13,30 ч.
(Закрито в 01,00 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова
Виржиния Петрова

