ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 330
На 9 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателния комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно заявление с искания за
изключване от списъка с кандидати за народни представители в
изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
2. Медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева.
3. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Севинч Солакова, Георги Баханов,
Силвия Стойчева
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Силвия Стойчева
6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
Докладват: Николай Николов, Йорданка Ганчева
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Катя Иванова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Николай Николов,
Мирослав Джеров, Цветанка Георгиева
8. Доклади по административнонаказателни преписки.
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Докладва: Ивайло Ивков
9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Катя Иванова, Емил Войнов, Николай
Николов, Георги Баханов, Кристина Стефанова,
Ивайло Ивков, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Мария Бойкинова
10. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Кристина Стефанова, Георги Баханов,
Емил Войнов, Паскал Бояджийски
11. Проект на решение относно обявяване списък А и списък
Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.
Докладва: Александър Андреев
12. Проект на решене относно обявяване на избраните
народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание.
Докладва: Александър Андреев
13. Разни.
Докладват: Севинч Солакова, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Димитрова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Таня Йосифова.
Заседанието бе открито в 13,45 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на Комисията, и
госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 9 април 2021 г. Във вътрешната мрежа виждате дневния ред, като,
разбира се, на тези от вас, които желаят да се включат, ще им дам
възможност.
От днешното заседание поради ползване на отпуск отсъства
госпожа Таня Йосифова.
Господин Арнаудов, заповядате.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми господин председател, моля
да ме включите в точка: „Доклади по дела, жалби и сигнали“, и в
точка: „Доклади по административни преписки“.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, моля да ме
включите в точка четвърта: „Доклади относно искания за отваряне
на запечатани помещения“ и точка десета: „Отговори по въпроси на
граждани“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка първа от дневния ред: 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.
Точка 1. 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.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа са публикувани заявление и проект на решение. Докладвам ви
заявление № НС-10-197 от 9 април 2021 г. от Александър Христов
Методиев с искане да бъде заличен като кандидат за народен
представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ и
да не бъде обявен за избран за народен представител. С оглед на
това, че не е прието решението за обявяване на списък А и списък Б
съгласно чл. 298, ал. 23 от Изборния кодекс и не е прието решението
за обявяване имената на избраните народни представители ви
предлагам Централната изборна комисия да приеме решение да не
обявява за избран за народен представител от листата на партия
„Движение за права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район –
Софийски, Александър Христов Методиев със съответното ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на решение и предложението. Процедура по гласуване, ако
нямате други предложения.
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,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2429-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви следващото
поред заявление с вх. НС-10-198/09.04.2021 г. от Айсел Исмаил
Руфад – кандидат за народен представител от кандидатската листа
на партия „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен
район – Шуменски, 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 в Тридесети изборен
район – Шуменски.
Предлагам Ви Централната избирателна комисия да приеме
решение да не обявява за избрана за народен представител от
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листата на партия „Движение за права и свободи“ от Тридесети
изборен район – Шуменски,
А. И. Р. със
съответното
ЕГН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване проекта на решение.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Ивайло Ивков).
Решението е № 2430-НС.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам заявление с вх. № НС-10199/09.04.2021 г. от Руслан Великов Коларов – кандидат за народен
представител в кандидатската листа на партия „Движение за права и
свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, с което
иска да бъде заличен от кандидатската листа на партия „Движение за
права и свободи“, и да не бъде обявен за избран за народен
представител в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Предлагам ви със същите мотиви Руслан Великов Коларов
със съответното ЕГН да не бъде обявен за избран за народен
представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в
Двадесет и шести изборен район – Софийски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 18 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, Силвия
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Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
Решението е № 2431.
Преминаваме към точка втора от дневния ред: Медийни
пакети. Госпожо Цанева, заповядайте.
Точка 2. Медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, тъй като вече постъпиха над 30 заявления за
изплащане на суми по медийни пакети, предлагам на части да
започнем да ги докладвам и да ги разглеждаме. Предполагам, че с
вчерашна дата са публикувани документите по исканията.
С вх. № НС-24-188 от 18.03.2021 г. постъпи искане от
Българско национално радио – районна радиостанция „Видин“, за
изплащане на медийна услуга за диспут по Радио Видин, който се е
състоял на 15 март 2021 г. Договорът, който беше сключен с медията
– радио, и коалиция „Граждани от протеста“, е на стойност 432 лв.
Към преписката е приложен договор, сертификат за излъчването,
протокол, подписан между коалицията и медията, искане и фактура.
Документите са коректни, затова предлагам да изплатим сумата от
432 лв. на БНР – Видин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване изплащането по медийния пакет.
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,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви искане с вх. № НС24-246 от 6 април от Телевизия Евроком във връзка с медийна
услуга между телевизията и коалиция „Граждани от протеста“ на
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стойност 9120 лв. с ДДС. Медийната услуга включва участие до
20 минути – 5 броя, като освен диск е приложен и сертификат.
Изискуема е съгласно наше Решение № 2120 за пет участия по
двадесет минути на кандидати на коалицията в предаването
„Делници“. Искането е съгласно предмета и сумата, посочена в
договора, който сме одобрили. Предлагам да бъде изплатена сумата
от 9120 лв. на Телевизия Евроком за медийна услуга към коалиция
„Граждани от протеста“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Ако няма други предложения, процедура по
гласуване одобряването на изплащане по договора за медиен пакет.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-254 от
5 април 2021 г. от медия Телевизия Евроком и партия АБВ –
Алтернатива за българско възраждане, на стойност 7 296 лв. с ДДС.
Приложени са изискуемите документи съгласно наше решение.
Медийната услуга се състои в четири броя участия до 20 мин.
съгласно приложен сертификат на съответните дати в съответните
часове в предаването „Делници“ на кандидати на партия АБВ в
изборите за народни представители. Предлагам да бъде одобрено
искането.
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,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
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Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-253 от
6 април от медия Телевизия Евроком и партия „Благоденствие
Обединение Градивност“ с приложени изискуемите документи:
сертификати, 2 броя дискове. Сумата е на стойност 39 984 лв., като
медийната услуга включва излъчване на предизборен клип – 19 пъти
в дневен часови пояс, 38 пъти 40-секунден клип в пояс от 18,00 ч. до
22,00 ч.; два пъти – от 23,00 ч. 40-секунден клип, както и 7 броя
участия до 20 минути в предавания на медията „Делници“, Шоуто на
Мавриков, „Балотаж“ и отново „Делници“ на кандидати от партия
„Благоденствие Обединение Градивност“. Искането е съгласно
договора и отговаря на предмета, както и участията в посочения
сертификат и излъчването на клиповете в съответните дни и часове.
Предлагам сумата да бъде изплатена.
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,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-243 от
5 април 2021 г. от „Фреш Радио Груп“ във връзка с медийна услуга –
излъчване на предизборен клип 20 секунди съгласно сертификата в
дадените дни и часове в програмите на Радио Фреш – Пловдив,
Варна, Бургас, Стара Загора, Русе на стойност 3182 лв. Приложени
са приемо-предавателен протокол, всички изискуеми документи,
сертификат и диск. Предлагам да бъде изплатен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-244 от
05.04.2021 г. от медия „Фреш Радио Груп“ и Партия на зелените за
излъчване на предизборен клип от 30 секунди – 57 излъчвания, с
приложен сертификат в съответните дни и часове на стойност
7990 лв. Предлагам да бъде изплатен, тъй като всички изисквания са
изпълнени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-274 за
изплащане на услуга по медиен пакет от БГ Репортери инфо и
коалиция „Граждани от протеста“ със съответните приложения и
сертификати за 15 участия, публикации, интервю, мнение,
платформа в съответните дни и часове на сума 6600 лв. с ДДС.
Отговаря на изискванията и предлагам да бъде изплатена сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Господин председател, мисля, че за
днешното заседание е достатъчно. В следващото заседание ще
продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
минаваме към точка трета: Доклади относно разяснителна
кампания. Колега Стефанова, заповядайте.
Точка 3. Доклади относно разяснителна кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа
в папка от вчерашното заседание сме получили последния седмичен
отчет от БТВ Медия Груп НС-25-1-12 заедно с приложенията за
излъчванията, както и финален отчет на Радио Си Джей с вх. № НС20-149 от 07.04.2021 г. Приемането на работата и финалния отчет на
БТВ Медия Груп ще бъде направено, след като бъдат публикувани
сертификатите за излъчванията като реална база данни.
С вх. № НС-25-21/4; НС -25-21/2; НС-25-21/3 от 05.04.2021 г.
сме получили финалния доклад на „Милива“ ООД във връзка със
сключен договор от 4 март 2021 г. и съгласно чл. 13 представяне на
извършената работа по договора. Моля да се запознаете.
Освен доклада са приложени и всички материали като
публикации и ангажираности в социалните мрежи и в новинарските
сайтове относно изпълнението на договора, който включва
създаване и реализиране на медия план в онлайн медиите,
таргетиране за потребители – Фейсбук, Инстаграм, месинджър чрез
публикуване на предоставяни информационни материали във връзка
с провеждане на разяснителна кампания и направен отчет на
резултатите, като обхватът е 567 300 души, гледанията са 468 373.
Представен е проект на приемо-предавателен протокол, както и
становище от юристите във връзка с изпълнение на показателите по
договора, като съпоставени с минималните изисквания на клаузите
по договора имаме преизпълнение със 67 300 потребители повече и
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68 373 гледания. В тази връзка ви предлагам да приемем работата на
„Милива“ ООД, като възложим на председателя да подпише приемопредавателния протокол и съгласно договора в седемдневен срок
трябва да ни предоставят фактура за плащане. Сумата по договора е
26 920 лв. или 32 304 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на госпожа Стефанова.
Процедура по гласуване одобряването на дейността на
„Милива“ ООД и упълномощаването на председателя да подпише
приемо-предавателния протокол от страна на Централната
избирателна комисия.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-82 от
08.04.2021 г. сме получили финалния отчет за извършената дейност
по договора, сключен с „Фокус Нунти“ ООД. Описани е броят на
излъчванията на аудио-клиповете за разяснителна кампания –
142 спота по седмични отчети, както и финалните обобщени данни,
също така и публикацията в новинарския сайт. Към финалния
доклад са приложени сертификат за излъчване на видеоклиповете,
приложени аудио-клиповете, приемо-предавателен протокол, както
и становище от отдел „Правен“ за извършената работа. Във връзка
със заложените съгласно Приложение № 1 по договора ангажименти
за излъчвания, те са постигнати напълно – 142 рекламни клипа в
ефира на Радио „Фокус“, както и 150 излъчвания на аудио-клиповете
като бонус точки, пет публикувани информационни материала.
Предлагам председателят на Централната избирателна
комисия да подпише приемо-предавателния протокол, както и в
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седемдневен срок след приемането и предоставяне на фактура, да
изплатим цената по договора, която е 5016, 096 лв. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване одобряването на работата на „Фокус
Нунти“ ООД, упълномощаването на председателя да подпише
приемо-предавателния протокол.
Гласували 16 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, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
След доклада на госпожа Стефанова, минаваме към точка
четвърта: Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения. Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади относно искания за отваряне
на
запечатани помещения.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК постъпи
искане за отваряне на запечатано помещение от РИК – Шумен, във
връзка с това да предоставят на Централната избирателна комисия
протокола от преброяването на разписките от машинното гласуване
в община Велики Преслав. Заявлението е във вътрешната мрежа и
проектът на решение също.
Във вчерашна папка, моля да го видите, предлагам да
разрешим отварянето на запечатано помещение в община Велики
Преслав, за да може констативният протокол да бъде предаден на
РИК в Шуменски изборен район, съответно да бъде изпратен на
Централната избирателна комисия. Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, във вътрешната мрежа, във вчерашното заседание, в папката
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на колегата Солакова е проектът на решение. Има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 16 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, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2432-НС.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо с вх. НС-06-254 от 06.04.2021 г. от кмета
на община Каспичан, с което кметът ни информира за издадена
заповед за назначаване на комисия и за извършени действия от
комисията по определяне на помещение за съхранение на изборни
книжа и материали от произведените на 4 април 2021 г. избори за
народни представители в изпълнение на наше Решение № 2344 от
30 март 2021 г. Това е информация за сведение на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам два въпроса за сведение. Първо,
дошло е съобщение с вх. № НС-06-75/4 от 5 април 2021 г. от община
Троян. Към съобщението е приложен протокол от комисия,
назначена от кмета по чл. 277, ал. 7 от Изборния кодекс и ни се
съобщава, че на 5 април 2021 г. помещението, определено от кмета
на общината за прибиране на изборните книжа и материали от
изборите за народни представители, след като са били поставени
тези изборни книжа и материали в определеното помещение, то е
било заключено и запечатано с хартиени ленти съгласно Решение
№ 1980-НС от 3 февруари 2021 г.
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Вторият аналогичен въпрос, който докладвам за сведение, е
от община Ценово с вх. № НС-06-257 от 06.04.2021 г. Също ни
изпращат заповед за назначаване на съответната комисия, заповед за
определяне на помещението и протокол на комисията, с който тя е
запечатила помещението, след като е прибрала на основание
Решение № 2344-НС изборните книжа и материали от изборите,
произведени на 4 април 2021 г. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли? Нямате.
Преминаваме към точка пета: Искания за изплащане
възнаграждения на ОИК. Госпожо Стойчева, заповядайте.
Точка 5. Искания за изплащане на възнагражденията на
ОИК.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-27-48 от 02.04.2021 г. е постъпило искане за
изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – Копривщица,
за проведено заседание на 26 март 2021 г., в което са участвали
председател, заместник-председател, секретар и девет членове. На
заседанието е обсъдено искане относно предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на община Копривщица. Преписката е
окомплектоване в цялост с контролен лист и счетоводна справка към
нея. Стойността на исканото възнаграждение е 657 лв. Предлагам
протоколно решение, с което да одобрим искането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Преминаваме към точка шеста от дневния ред: Доклади
относно организацията и провеждането на изборите извън страната.
Господин Николов, заповядайте.
Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на
изборите извън страната.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, първо, докладвам ви вх. № НС-20-136 от
06.04.2021 г. запитване от вестник „Сега“ относно това от кого са
номинирани членовете на СИК № 27 в Буенос Айрес, Аржентина за
парламентарните избори. Питането е постъпило на 6 април 2021 г.
Предлагам да остане за сведение.
Второ, във връзка с организация на изборите извън страната
докладвам няколко запитвания, които са постъпили от граждани. На
първо място, две от Испания: вх. № НС-22-16-18 от 05.04.2021 г. от
госпожа Х.
Постъпило е запитване: вярно ли е, че на хората,
които са поставени под карантина, един или два дни преди изборите
не им е бил осигурен начин да си упражнят вота в Испания.
Също госпожа Х.
с вх. № НС-22-16-30 от 05.04.2021 г.
заявява, че отново в град Лерида, Испания не са ѝ позволили да
гласува, защото се оказа, че е поставена под карантина и не е
предвиден начин в Испания как да осигурят правото ѝ на вот. Два
дни преди изборите е била поставена под карантина. Предлагам и
двете писма от госпожа Х.
да останат за сведение, защото
организацията на изборите във връзка с противоепидемичните мерки
извън страната е според законодателството и административните
мерки, предвидени в съответната страна.
Госпожа И.
с вх. № НС-23-223 от 05.04.2021 г. желае
корекция за назначение в седма секция извън страната, желае
корекция на личните ѝ данни, както следва. Тази корекция е
направена с наше решение от изборния ден като поправка на
техническа грешка.
В същия смисъл е и искане с вх. № НС-23-218 от
04.04.2021 г., което е от СИК Миконос. Тук не става дума за
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поправка на техническа грешка, а става дума за корекция на самия
състав на комисията. С последното решение, което приехме няколко
минути преди приключване на изборния ден Решение № 4210 от
04.04.2021 г. извършихме тази корекция, така че искането е
удовлетворено.
На следващо място, имаме две съобщения за провеждането на
изборите в Германия с вх. № НС-22-16-03 от 04.04.2021 г. Госпожа
К.
заявява, че се е наложило да чака около два часа на опашка,
за да може да упражни правото си на глас. Това се е случило в
секция № 84, където е имало само една кабина. Истинският въпрос
обаче е, защо при условие, че тя е подала предварително заявлението
си гласуване извън страната в срок до 09.03.2021 г. и е включена в
избирателния списък, трябва да чака заедно с другите, които не са
подали заявление и се явяват в избраната от тях секция. Целият
процес се забавя, защото хората, които не са в списъка, трябва да
бъдат дописани. Предлагам този въпрос да остане за сведение, макар
че аз съм приготвил отговор. Обикновената причина е, че Изборният
кодекс не предвижда различен режим на гласуване на тези, които са
подали заявление и Приложение № 21 от изборните книжа и тези,
които са се явили в избрана от тях секция, без да са подали
съответното заявление и желаят да бъдат вписани в избирателния
списък. Освен това ние сме давали указания – всички те са с равни
права да бъдат допускани, защото така изисква Изборният кодекс.
Отново от Германия господин С.
Г.
в секция в
Берлин заявява, че е имало продължително чакане на съответната
опашка, тъй като е имало доста избиратели, които са се струпали и
са желаели да упражнят правото си на глас. В този смисъл той
изказва факти. Това също предлагам да бъде за сведение.
На следващо място, с вх. № НС-23-238 от 07.04.2021 г.
госпожа
А.
Р.
, която е председател на секционна
избирателна комисия в град Хам, ни информира за едно
несъответствие между това, което е качено на уебстраницата и на
ЦИК – числовите данни, и тези, които са сканирани по протокола.
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Разбира се, протоколът е приет в изборната нощ. В него са
направени съответните корекции, изпратен е като всеки един за тази
секция с № 351 обратно на секционната избирателна комисия. Тя се
е запознала с него и с това е приключил процесът за установяване на
изборните резултати в град Хам. Тази жалба също я докладвам за
сведение.
Последното писмо, което искам да докладвам, е с вх. № НС22-16-45
от 06.04.2021 г.
Госпожа И.,
че е
депозирала заявление от 9 март 2021 г. – изборна книга 21, за
гласуване извън страната, решила да избере да гласува в Копенхаген
– център, но по-късно е разбрала, че такава секция е закрита или поскоро въобще не е откривана, поради което е имала затруднение да
посети другите две секции, които се намират в Копенхаген. Едната,
разбира се, е в посолството, другата е в Норебро, която е в града. Те
били сравнително отдалечени от мястото, където тя гласува. За да
стигне до посолството ѝ отнема повече от час – смяна на автобус,
влаки и така нататък. Надява се следващия път да може тази секция
отново да бъде открита, за да може да упражни правото си на глас на
възможно най-близкото място. Приключих. Докладвам го за
сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин
председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-16-68
от 09.04.2021 г., с което госпожа А……… П.
, която е
присъствала в изборния ден в Детройт не само като избирател, но и
като акредитиран журналисти, ни информира, че организацията е
била чудесна и представителят на държавата – госпожа М.
Б.
, е била много компетентна и е съдействала за цялостното
произвеждане на изборите в Детройт. Докладвам го за сведение.
Колеги, моля да се запознаете и да приемете за сведение с
оглед късния час, в който са получени от мен, а именно в 22,30 ч.
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входящи преписки НС-23-217 и НС-23-221 от 04.04.2021 г. Предвид
че днес сме 9 април 2021 г. вече ви докладвам и вх. № НС-22-1642;
вх. № НС-22-1640; вх. № НС-22-1602 от 04.04.2021 г за сведение и
запознаване. Това бяха моите доклади. Благодаря.
Само за информация – във вчерашния ден, бяха предадени в
срок списъците за гласуване извън страната за проверката, която се
извършва от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за двойно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Ганчева.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: Доклади
относно искания за отваряне на запечатани помещения. Господин
Баханов, заповядайте.
Точка 4. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило искане с вх. № НС-14-12 от
09.04.2021 г. от Областна администрация – Благоевград, от
областния управител за отваряне на запечатано помещение в
Областна администрация – Благоевград, в което се съхранява
документация на РИК от проведени избори за народни
представители през 2017 г. Отварянето на помещението е с цел
извършване на експертиза, обработване и предаване на отдел
„Държавен архив“ – Благоевград, на документация на РИК от
проведените избори за народни представители през 2017 г. и да се
освободи място за прибиране и съхраняване на документация на
РИК от изборите за народни представители, проведени на 4 април
2021 г. Съгласно т. 26 от наше Решение № 4387-НС от 02.03.2017 г.
достъпът до документацията на РИК се извършва по решение на
Централната избирателна комисия, с оглед на което моли да
разрешим отваряне на запечатано помещение. Предлагам да
отговорим с писмо на областния управител, че съгласно наше
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Решение № 1244-НС, неговото искане попада в една от хипотезите,
предвидени в това решение, а именно за архивиране на избори и
изборни материали от проведените избори през 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението за писмото, което да бъде изпратено до областния
управител на Благоевград.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин председател, докладвам за
сведение искане с вх. № НС-06-245 от 03.04.2021 г. за отваряне на
помещение съгласно наше Решение № 2220-НС от 15.03.2021 г. на
Централната избирателна комисия и заповед на кмета на общината
отворено сервизно помещение за архив на дело на територията,
където се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
Европейски парламент през 2019 г. и местните избори през 2019 г.
Там са прибрани изборните книжа от проведените избори за народни
представители на 4 април 2021 г. Протоколът е представен, както и
заповед на кмета. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Преминаваме
към точка седма: Доклади по административни преписки. Госпожо
Солакова, заповядайте.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има няколко
постъпили запитвания във връзка с Решение 1991-НС относно 50 на
сто увеличението по т. 10 от същото решение. Знаете, след
приемането бяха поставени такива въпроси, но решихме, че с оглед
оповестяването и от говорителите, включително, сме изяснили този
въпрос.
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По т. 10, тъй като е казано, че се дължи 50% увеличение
върху възнаграждението по т. 2, а в т. 2 възнаграждение няма. Има
възнаграждение като размери от подточки 2.1 до 2.5, което означава,
че нашето възнаграждение се начислява върху всяка една подточка,
която се дължи на лицето. Задължително на всеки се дължи
възнаграждението по т. 2.1. По тази причина ние не сме правили и
корекция в решението, защото, пак казвам, казано е
възнаграждението по т. 2, а възнагражденията са по съответните
подточки. Според мен не можем да отговори на всички, които са
задали въпроси. Ще помоля говорителите да го имат предвид. Не
знам дали да нямаме едно съобщение, с което да кажем, че
възнаграждението по т. 10 – 50 на сто увеличение, се дължи върху
основното възнаграждение по т. 2.1 и върху всяко допълнително за
дейности, които е извършило съответното лице като член на
секционна избирателна комисия.
В този смисъл ще ви ги докладвам за сведение. Това е
запитване от община Свиленград.
Докладвам едно заявление на членове на секционна
избирателна комисия в Садово с искане за допълнително
възнаграждение. По предложение на РИК – Седемнадесети изборен
район, раздаването на изборните материали на 3 април е започнало в
12,00 ч., но поради неуредици с транспорта, машините за гласуване
са доставени с голямо закъснение и приемането им от комисиите е
продължило от 0,30 ч. на 4 април 2021 г. пише в писмото на кмета на
община Садово. По този начин в деня за подготовка на изборите
комисиите бяха ангажирани повече от 12 часа. Предвид изложеното
счита, че претенциите на членовете на секционните комисии за
допълнително възнаграждение са основателни и моли за нашето
становище. На този етап ви го докладвам за запознаване.
Докладвам ви писмо за сведение от Главна дирекция
„Национална полиция“ – заместник-директор, старши комисар
Тодор Гребенаров за след предаването на последните изборни
материали от районните избирателни комисии. На 7 април 2021 г. е
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получено писмото. Да бъдат уведомени, кога да бъде свалена
поставената охрана от прилежащата територия на Централната
избирателна комисия. Докладвам го за сведение.
Докладвам ви решение на РИК – Шестнадесети изборен
район, с Решение № 195-НС от 06.04.2021 г. Районната избирателна
комисия указа на изчислителния пункт да се извърши сканиране на
секционните протоколи така, че да може да приключат работата в
изчислителния пункт и самата районна избирателна комисия и да
бъдат представени документите в Централната избирателна
комисия. Решението е публикувано и на тяхната страница.
Докладвам го за сведение.
Докладвам писма, които сме получили от районни
избирателни комисии, които са свързани с представяне на
констативни протоколи. В този случай това е от Районната
избирателна комисия – Смолян, констативни протоколи за
машинното гласуване от РИК № 06 – три констативни протокола са
представени от РИК – Враца; от РИК – Ловеч, по същия начин. Тъй
като тези документи следва да бъдат поставени и приобщени към
документите на съответната районна избирателна комисия,
предлагам на този етап да се обособи специална кутия в
деловодството, за да може да се направи и кратък анализ на
документите, свързани с определени елементи от изборния процес,
включително и от машинното гласуване. Докладвам го за сведение,
запознаване, съхранение в деловодството до момента, в който ги
прегледаме на работно заседание, за да може да бъдат приобщени
към документите на съответните районни избирателни комисии.
Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение документите,
постъпили в Централната избирателна комисия от отварянето на
запечатаното помещение в деловодството. Обособили са един
класьор, в който се прибират всички протоколи на комисиите по чл.
287, ал. 7 от Изборния кодекс за отваряне на запечатаните
помещения, заповеди, копия от заповедите и съответните протоколи
на комисиите. Моля за протоколно решение пристигащите и след
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този момент документи да бъдат приобщени към тази папка, за да не
бъдат докладвани отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване на протоколно решение.
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, докладвам ви приемопредавателен протокол за получаване на допълнително количество
дезинфектанти от Министерството на здравеопазването – вх. № НС04-65 от 07.04.2021 г.
За Централната избирателна комисия протоколът е подписан
от Н.
Ж.
и Р.
Ц.
Моля за одобрение на
действията на двамата колеги от администрацията на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване последващо одобрение.
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).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да видите
цялата документация по предложението за изпращане на писма до
общини, които са получили средства чрез трансфер от бюджета на
Централната избирателна комисия за изплащане на възнаграждения
на членове на ОИК за заседания и дежурства с вх. № ЦИК-09-112 от
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05.04.2012 г. Списъкът е приложен към докладната записка и всички
изготвени писма. Предлагам ви да изпратим писма-уведомление до
общините с ответните средства, получени чрез трансфер за
изплащане на възнагражденията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
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.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви изготвената
информация по писма, които получихме от Националния
статистически институт – знаете, че сме включени в статистическото
изследване и всяко тримесечие предоставяме информация за наети
лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи
за труд, както и предоставяме информация за разходи за
придобиване на дълготрайни материални активи. Изготвените
документи са за първото тримесечие на 2021 г. едновременно моля
да бъдат гласувани ЦИК-09-111 и ЦИК-09-110 от 5 април 2021 г. да
възложим на упълномощеното лице Валерия Бончева по електронен
път да бъдат изпратени на НСИ.
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, 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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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам искане
за одобрение на разход за годишна абонаментна поддръжка на
програмните продукти на „Омега Софт“ ООД, използвани в
счетоводството на Централната избирателна комисия. Изпратената
проформа фактура от 6 април 2021 г. за период от 12 месеца, до
8 май 2022 г. Сумата на новия абонамент възлиза на 831, 023 лв. без
ДДС по § 10 на бюджета на ЦИК. Има такива налични средства.
Представен е и контролен лист за извършен предварителен
финансов контрол. Моля да одобрим този разход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване одобряването на разхода.
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,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо до
председателя на Сметната палата ЦИК-05-34 от 8 април 2021 г. В
Централната избирателна комисия е постъпил окончателен одитдоклад на Сметната палата за извършен финансов одит на годишния
финансов отчет на ЦИК за 2020 г. С представения доклад можем да
се запознаем и по-подробно. На този етап ви го докладвам за
сведение, тъй като в случая с одитния доклад не са констатирани
съществени недостатъци във вътрешния контрол, както е видно от
доклада. Докладвам го за сведение.
Представени са приемо-предавателни протоколи за връщане
на ключовете, които бяха предоставени на пункта за приемане на
документите от секциите извън страната, както и приемопредавателен протокол за предоставени материали и техника на
същите служители, които осигуриха съответната връзка със
секциите извън страната. Докладвам ви ги за сведение. Всички тези
приемо-предавателни протоколи да се предоставят на директора на
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дирекция „Администрация“, защото подлежат на връщане на
Народното събрание.
Докладвам ви писмо от министъра на финансите с вх. № НС04-64 от 5 април 2021 г. за представяне на отчет за изпълнението на
бюджетната програма. В това е указание за определяне на
процедурата по изготвянето на отчети за сведение на Централната
избирателна комисия, да се предостави на счетоводството, на
финансовия контрол на директор на Дирекцията.
Колеги, докладвам ви за сведение – от Областна
администрация Благоевград сме получили писмо, с което те
информират за изпълнението на мерките и дейностите, предвидени в
указанията на министъра на здравеопазването, свързани с
епидемичната обстановка в страната. Мисля, че можем да се
похвалим с успешно приложение на всички мерки за спазване на
съответните изисквания по този здравен протокол. Докладвам го за
сведение.
Другият въпрос, който получаваме в Централната
избирателна комисия, е кога членовете на секционните избирателни
комисии ще си получат парите за деня на изборите. Моля това да се
има предвид от говорителите, за да може да бъде оповестено, че
парите се получават от съответната общинска администрация чрез
трансфер от бюджета на администрацията на Министерския съвет,
тоест чрез областните администрации, а не от бюджета на
Централната избирателна комисия – поне всички телефонни
обаждания са: кога ЦИК ще преведе парите за членовете на
секционните избирателни комисии.
Централната избирателна комисия няма отговор на въпроса, а
ако отговорим наизуст, означава да кажем, че те са преведени по
общини, тъй като така изисква и постановлението за одобряването
на план-сметката. Аз предлагам само съобщение пот. 10. Практиката
е различна, ние не можем за 265 общини да изискаме информация
каква процедура са утвърдили в самата общинска администрация.
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Колеги, накрая да задам въпрос във връзка със съобщението –
да го изготвя ли, да го гласуваме по отношение на т. 10 на Решение
№ 1991?
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване на съобщението.
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,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение
допълнително постъпилите графици на всички служители, които
бяха ангажирани от Народното събрание с подпомагането на
Централната избирателна комисия, както и на лекарския екип. За
сведение ви докладвам писмата на Главна дирекция „Национална
полиция“ във връзка с охрата на изборния процес, включително за
пристигналите пред логистичен център „Карго партнер“ на
съответния адрес на машините за гласуване. Същите ви ги
докладвам за сведение да се предоставят на ръководителя на работна
група
Машинно гласуване за обобщаване на цялата тази
информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
госпожо Солакова.
Минаваме към следващия докладчик. Госпожо Иванова,
заповядайте.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия с вх. № МИ-1586 е постъпило уведомително
писмо от ОИК – Никола Козлево. Колегите ни уведомяват, че с
тяхно Решение № 98 от 2 април 2021 г. предсрочно са прекратени
пълномощията на кмета на кметство в село Цани Гинчево поради
смърт. Към уведомителното писмо е приложен препис от
посоченото решение, както и препис-извлечение от акта за смърт.
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Тъй като не е приложена справка относно броя на жителите по
постоянен адрес, предлагам Централната избирателна комисия с
протоколно решение да одобри изпращането на писмо до директора
на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на жителите по постоянен адрес на
село Цани Гинчево към 2 април 2021 г. съгласно чл. 16, т. 1 от
Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, след което да бъде направено евентуално
предложение до президента за насрочване на частични избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде изпратено писмо до ГД „ГРАО“ с оглед
определянето на броя на жителите по постоянен адрес в населеното
място. Процедура по гласуване.
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,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви с вх.
№ С-375 от 4 април 2021 г., получено на 4 април от ВКП 2. във
връзка с възникнал казус в секция № 272. Български гражданин с
изтекла лична карта е бил допуснат да гласува. Лицето е
представило заявление за издаване на документи за самоличност на
български граждани, подписано на 3 април 2021 г., което е
прикачено, с твърдението, че заявлението му е било предварително
прието от служител. При последваща справка в генералното
консулство в Торонто, не е намерено подписано заявление. „Моля да
потвърдите дали в системата фигурира заявление под името на
Й………. М.
С.
и да дадете насока как да се процедира“.
Уважаеми колеги, предлагам да се препрати на Външно
министерство за извършване на проверката, тъй като те са
компетентният орган.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: За – 11 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 7
(Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова).
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от омбудсмана на
Република България, постъпило с вх. № НС-23-222 от 5 април
2021 г. Писмото е адресирано, на първо място, до Централната
избирателна комисия, но също в оригинал е изпратено и до
председателите на РИК – Бургас, РИК – Стара Загора, РИК –
Кърджали, РИК – София, Двадесет и трети многомандатен изборен
район; Двадесет и пети многомандатен изборен район, а също така
до областните управители на Бургас, Стара Загора и Кърджали.
Може да го видите в моя папка от 5 април.
В писмото се поставя въпросът от страна на омбудсмана, че
зачестяват жалби от страна на членове на секционните избирателни
комисии в процеса на предаване на изборните книжа в РИК. В тези
три области – Бургас, Стара Загора и Кърджали, гражданите се
оплакват от това, че стоят на опашки, и то повече от 12 часа.
Наложително е органите по чл. 18 от Изборния кодекс да
предприемат спешни мерки за осигуряване на своевременна
информация от страна на РИК-представителите и секционните
избирателни комисии относно съществуващите условия, спешна
проверка на областните администрации за нужда от съдействие.
Също така омбудсманът изисква на основание чл. 28 от Закона за
омбудсмана да уведомим за предприетите мерки. Както вече казах,
това писмо е постъпило в понеделник при нас. Аз съм изготвил
писмо до госпожа Ковачева, което може да видите в моя папка за
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днешното заседание, с което уточняваме, че организационнотехническата подготовка на изборите, в това число осигуряването на
нормални условия за изчакване пред изчислителните пунктове към
РИК е от компетентността на областните управители, кметовете на
общини, както и на съответната Районна избирателна комисия.
Освен това предлагам да информираме, че изчислителните пунктове
към РИК в изборите за народни представители, специално в
големите градове, за които се поставя въпрос – Стара Загора, София,
Кърджали, са приключили своята работа за по-кратко или в същото
време в сравнение с изчислителните пунктове към общинските
избирателни комисии, изборите за общински съветници и кметове.
Освен това трябва да кажа, че от разговори, които проведохме с
представители на районни избирателни комисии при приемането на
изборните книжа и материали, специално в София проведох такива
разговори, се оказа, че наистина обичайност е било предоставяне на
чай, топли напитки на чакащите членове на секционните
избирателни комисии. Това е било по инициатива на областните
управители, каквато е и тяхната отговорност по организацията до
постъпване в изчислителния пункт на представителите на
секционните избирателни комисии със съответните материали. Това
ми е предложението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
подготвения отговор от колегата Николов. Има ли предложения?
Заповядайте, госпожо Иванова.
КАТЯ ИВАНОВА: Предлагам в отговора да се ограничим
само до първия абзац на писмото.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, като
отпада вторият абзац от писмото, процедура по гласуване на
писмото, което да бъде изпратено до госпожа Ковачева.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
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Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1
(Ивайло Ивков).
Колега Джеров, заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № С-349 от 4 април 2021 г. от госпожа В.
, която
ни казва, че живее в чужбина и е подала заявление за гласуване. С
изненада установява, че името ѝ е заличено от списъка по
местоживеене в България и моли за разяснение по случая, тъй като
според нея това е предпоставка за лъжлива избирателна активност
при подаването на данни към гласоподавателите в България.
Колеги, предлагам да изпратим сигнала на Комисията за
защита на личните данни по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-87 от 7 април
2021 г., получено от председателя на ОИК – Калояново, във връзка с
въпроса, който следим за предсрочното прекратяване на
пълномощията на кмета на община Калояново във връзка с присъда,
която е получил. На 31 март трябваше да се състои дело във
Върховен административен съд по жалба на кмета на Калояново.
Председателят на ОИК ни уведомява, че това дело е отложено и към
днешна дата не е ясно за кога ще бъде насрочено. Докладвам ви
това писмо за сведение.
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От община Криводол сме получили писмо с вх. № НС-06-255
от 6 април 2021 г. всички документи във връзка с отваряне на
запечатано помещение. Докладвам ви го за сведение и за
приобщаване към папката, която решихме да бъде създадена по този
въпрос с наше протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е получено писмо с вх. № НС-22-1654 от
7 април 2021 г. от Районна колегия на Българския лекарски съюз
Пловдив, което е адресирано до новоизбраните народни
представители в Четиридесет и петото народно събрание. Предлагам
да го изпратим към деловодството на парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА
СТЕФАНОВА:
Уважаеми
колеги,
по
електронната поща сме получили писмо във връзка с предстоящото
подаване на декларация № 15. Предлагам госпожа Манолова да
възложи на определен служител, който в рамките до 30 април да
подготви декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Дюкенджиева.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-02-63; НС-04-02-62 и вх. №
НС-02-64 от 6 април 2021 г. сме получили писма от Областна
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дирекция на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството Пловдив, в което се иска информация за три лица
– дали са обявени за народни представители и съответно за
общински съветници и кметове? Моля за протоколно решение да
бъде извършена проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви с вх. № МИ-04-2-14/1 от
9 април 2021 г. и същото от 2 април. Това е искане по заведено
производство по чл. 159 от НПК, искат ни се правила за определяне
на помещение за съхранение на изборни книжа за изборите за
народни представители през 2014 г., за кмет на община през 2014 г.,
избори за президент през 2016 г. данните за РИК-овете и
общинските избирателни комисии и заверени копия от всички
протоколи, предадени на съответните секционни избирателни
комисии при посочените избори. Възложил съм го на нашите
служители и в момента работят по въпроса. Ще им се отговори при
налична информация в ЦИК, защото другата не е при нас.
Докладвам ви това за сведение. Впоследствие ще докладвам цялото
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,
господин Чаушев.
Колеги, преминаваме към точка седма: Доклади по
административнонаказателни
преписки.
Господин
Ивков,
заповядайте.
Точка 7. Доклади по административнонаказателни преписки.
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, в моя папка от вчера ще видите
два отговора на писма.
Нека да вземем решение по първото – до Окръжна
прокуратура – Габрово. Стандартно, изискват ни информация,
документи, преписки. Изчаках след изборния ден, за да ги изпратим
все пак. Вх. № ЕП-09-32 от Окръжна прокуратура – Габрово.
Виждате проекта за отговор. Нямам какво да ви разказвам по него.
Моля да гласуваме да го изпратим. Изпращаме документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Продължете, господин Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: НС-01-01-66 също така писмо с поредица
документи, където се съдържа изисканата информация изцяло.
Молят за спешност. Беше преди изборите, време е да го изпратим.
Началник от Първо РПУ към СДВР. Виждате отговора в моя папка
от вчера с приложените документи. Питат кои членове на ЦИК са
приели една подписка, но е видно от документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, продължавам с пет препискипостановления. Трябва да ги докладвам, защото касаят тези избори,
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а не предишни. Ще се опитам съвсем бързо да ги перифразирам, но
всеки от вас, който ги види, и има друго мнение дори впоследствие,
би могъл да поиска връщането им, защото навсякъде се установява
липса на престъпление, но тук казват, по наша преценка – има ли
административно нарушение?
Докладвам ви всичките за сведение, като входящите номера
са: НС-09-28 от 8 април 2021 г. Тук се касае за подаден сигнал от ТВ
САТ КОМ за застъпници на „Има такъв народ“, на които им е била
облепена колата. Отишла е полицията – виждате, постановлението е
на три страници – свалени са от колата на застъпниците.
Считам, че не е обосновано към момента ние да проверяваме,
и то в Асеновград, какво се е случило. Докладвам го за сведение.
Има и вариант да го изпратим на местната РИК, но знаете, с
ограничен мандат са, не виждам смисъл при така развилите се
събития да се следва такова нарушение, още повече тази кола не е
била облепена в предизборния ден, а преди това и веднага са ги
свалили, когато са им направили забележка от полицията.
Тъй като докладвам за сведение, няма да изчаквам. Който
иска, да ме прекъсне и да каже друго.
Докладвам вх. № НС-09-27 от 8 април 2021 г. е образувано
също по сигнал за тези избори – по-различни са тези постановления,
за СИК № 47 в Казанлък. Върната карта за гласуване от СИК, след
което са били отразени личните данни в избирателните списъци. Тя
е положила подпис, че е упражнила правото си на вот, но не е
отбелязано по какъв начин е гласувала. Разпитвали са член на СИК,
казал, че не е получил указания от РИК. На мен ми убягваха тези
указания, оказа се, че в Закона го има, че трябва да се отбележи как е
гласувала. Съгласен съм, че тук няма наличие на престъпен състав с
прокуратурата за сведение и отказват да образуват производство. Но
пак казват, ЦИК да прецени дали има административно нарушение.
Не е отбелязано по какъв начин е гласувала.
Следващото е с вх. № НС-09-19. Данните са от полицейски
служител, извършил обход във връзка с план за разстановка. След
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намеса някакви агитационни материали са били отстранени от
Младежкия дом на ул. „Мургаш“ № 11. Имало е залепени материали
на „Републиканци за България“. Докладвам го за сведение.
Имало е сигнал от граждани, полицията го е видяла,
прокуратурата е отказала да образува дело поради липса на
престъпление. Изпращат ни го по компетентност дали има
нарушение. Явно са били залепени преди изборния ден и са си
стояли там.
Използвам случая, че съм взел думата по тази точка и ви
докладвам още две преписки: НС-09-22 от 4 април 2021 г. също за
тези избори. Пето РПУ, П.
М.
– данните са пак от
полицейски служител, който е извършвал обход и след намеса
агитационните материали били отстранени. Докладвам също за
сведение.
От европейските избори, което е единствено, но за да го
приключим, вх. № ЕП-09-34 от 7 април 2021 г. стандартно
постановление за спиране на наказателното производство след
проведени съответни оперативни действия от разследващите
полицаи. Също за сведение.
С това аз приключвам. Колегата Бойкинова каза, че има
свързан доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колега Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Също от тази серия: НС-09-20 от
4 април 2021 г. постановление за отказ от образуване на досъдебно
производство. Постъпил е сигнал за разлепени агитационни
материали в близост до избирателна секция. Данните са от
полицейски служител, който е извършвал обход. След намеса на
полицейски служители, същите агитационни материали са
отстранени и затова не се образува досъдебно производство.
Преписката се изпраща на ЦИК по компетентност. Докладвам ви го
за сведение.
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Следващото е с вх. № НС-09-23 от 4 април 2021 г. Отново
залепени агитационни материали, сигнал от полицейски служител и
отново агитационните материали са били отстранени. Отказва се
образуване на досъдебно производство и преписката се препраща на
Централната избирателна комисия по компетентност – отново за
сведение.
Докладвам вх. № НС-04-2-70 от 7 април 2021 г. от МВР –
Враца. Става въпрос за предлагане на имотна облага, за да склони
да упражни избирателното си право по време на изборите за
Четиридесет и петото народно събрание в полза на определена
политическа партия, което представлява престъпление по силата на
чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс. Във връзка с разследването се
иска Централната избирателна комисия да извърши проверка и да
отговори на следните въпроси: Първо, да се посочи вписан ли е в
избирателните списъци за изборите за Народно събрание,
произведени на 4 април 2021 г. ПП ГЕРБ, като се посочи номерът,
под който е вписана партията в бюлетината и второ, да се посочат
имената на членовете на СИК № 21, разположена в село Краводер,
област Враца на произведените избори за Народно събрание. С оглед
кратките срокове искат до 16 април 2021 г. тези отговори да бъдат
изпратени там.
Колеги, предлагам да бъде отговорено с писмо, че търсената
информация може да бъде намерена както на страницата на
Централната избирателна комисия – съответните решения, с които е
регистрирана коалиция от партии ГЕРБ – СДС, така и на страницата
на РИК – Враца, може да бъдат намерени имената на СИК № 21.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението. Има ли друго предложение? Не
виждам. Моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № НС-09-21 от 4 април
2021 г. за отказ да се образува досъдебно производство от 3 април
2021 г. от прокурор при Софийска районна прокуратура, което касае
настоящите избори. Преписката е образувана по данни, че на
3 април пред изборна секция, разположена пред читалище „Свети
Кирил и Методий“ в Долни Богров, има разлепени агитационни
материали на две политически партии. Данните са на полицейски
служител, който е извършвал обход на района във връзка с план за
разстановка на охрана на изборния процес. След намеса на
полицейския служител същите били отстранени. Прокуратурата
счита, че не следва да се образува досъдебно производство с оглед
изложената фактическа обстановка, тъй като не се съдържат данни
за извършено престъпление против политическите права на
гражданите – чл. 167 и чл. 169 от НК, за които прокуратурата е
длъжна да следи служебно. Налице са данни за нарушение на
Изборния кодекс на Република България – чл. 185 от Изборния
кодекс, поради което материалите от преписката ведно с настоящото
постановление следва да се изпратят на Централната избирателна
комисия по компетентност за преценка за наличие на
административно нарушение по чл. 473 от Изборния кодекс. Отказва
да образува досъдебно производство.
Уважаеми колеги, разгледах цялата преписка и считам да
остане за сведение. Агитационните материали са отстранени в
08,10 ч. на 3 април от служител на кметство Долни Богров, така че
към настоящия момент дори не могат да се открият. Предлагам да
остане за сведение и да върнем преписката на съответната
прокуратура.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението – самата преписка, за сведение, да
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върнем другата на прокуратурата. Има ли други предложения? Не
виждам.
Колеги, моля процедура по гласуване на протоколно решение
за връщане на преписката в прокуратурата.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (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 и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, отново ни е
изпратена преписка с отказ да се образува досъдебно производство –
вх. № НС-09-24, от 04.04.2021 г. от същия прокурор при Софийска
районна прокуратура. Преписка № 9742 е образувана по повод
депозиран в Софийска градска прокуратура сигнал от Мая
Божидарова Манолова – Найденова, в качеството си на кандидат за
народен представител, регистрирана в листата на коалиция „Изправи
се! Мутри вън!“ в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
В сигнала се посочва, че към 2 април 2021 г. на територията
на град София и на територията на София – област, се
разпространяват агитационни материали под формата на залепващи
стикери с лика на Бойко Борисов върху фон на български трикольор
с надпис: „Моят премиер“, които се раздавали от активисти на
партията, председателствана от премиера.
Към сигнала е приложено копие от стикера, както и
удостоверение по чл. 72, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс, че госпожа
Манолова е регистрирана като кандидат за народен представител.
Според жалбоподателката е налице специална цел на стикера, а
именно използване на същия като политически чадър на
притежателите на стикера, като тези действия покриват състав на
престъпление по Наказателния кодекс. В допълнение госпожа
Манолова сочи, че така разпространените агитационни материали не
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отговарят на изискванията на чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс на
Република България. Прокуратурата обаче счита, че не следва да се
образува досъдебно производство, тъй като в сигнала не се съдържат
данни за престъпление против политическите права на гражданите –
чл. 167 и чл. 169 от НК, както и по други текстове на Наказателния
кодекс, за които прокуратурата е длъжна да следи служебно. Налице
е нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс на Република
България, поради което материалите по преписката, ведно с
настоящото постановление, следва да се изпратят на ЦИК по
компетентност за преценка на наличие на административно
нарушение по чл. 480 от Изборния кодекс. Прокуратурата отказва да
образува досъдебно производство, да се изпрати на госпожа
Манолова и препис-постановлението ведно с материалите по
преписката са изпратени на Централната избирателна комисия по
компетентност и Софийска районна прокуратура да бъде уведомена
за предприетите действия в срок до 9 април 2021 г.
Уважаеми колеги, доколкото си спомням, такъв сигнал от
госпожа Манолова беше разпределен на колегата Арнаудов. Мисля,
че Централната избирателна комисия се е произнесла по сигнали за
нарушение на Изборния кодекс. Тоест докладвам постановлението
за отказ да се образува досъдебно производство за сведение,
евентуално да се изпрати решението по преписките на колегата
Арнаудов, тъй като става въпрос за същия казус. Предлагам да се
върне оригиналната преписка на Софийска районна прокуратура,
както и да се изпрати отговор за предприетите действия от
Централната избирателна комисия по преписката на колегата
Арнаудов. Това е предложението ми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги има ли друго предложение? Не виждам.
Моля процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Бойчо Арнаудов,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
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Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, продължете.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последната преписка пак касае тези
избори. Вх. № МИ-09-17 от 7 април 2021 г. – постановление за отказ
да се образува досъдебно производство от Районна прокуратура –
Велико Търново. Преписката е образувана по получен сигнал за две
лица, които щели да раздават пари за гласуване в полза на кандидати
на партия „Републиканци за България“. Посочени са имената на
двете лица. Била е назначена незабавна проверка по чл. 145 от
Закона за съдебната власт във връзка със заповедта на главния
прокурор. Жалбоподателят и сигналоподателят е заявил, че не може
да конкретизира точно кога, къде и как се раздават средства за
определена политическа сила. Получен е от хора, живеещи в
турската махала на Велико Търново, пожелали анонимност, че едикой си раздавал пари срещу гласуване в полза на партията на Цветан
Цветанов. Водещият проверката е посетил адреса на посоченото
лице. Не е бил установен на адреса, дъщеря му била там. Посетил е и
са провели беседа, където се събират много лица, но тези двама
собственици са казали, че не са разбрали и не са чували хората да
споделят, че са им давали пари за гласуване за определена партия.
При така установената фактическа обстановка счита, че не са налице
достатъчно данни за основателно предположение за извършване на
престъпление от общ характер. Следва да се постанови отказ за
образуване на досъдебно производство, тъй като твърденията на
тъжителя не се подкрепят от други данни по преписката. На едното
от лицата е съставен предупредителен протокол, но същият е отказал
да го подпише по Закона за МВР. Предлагам тази преписка за
сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Извинявам се, само да докладвам
предходната преписка, за да приключа. Докладвано е на заседание
на Централната избирателна комисия. Вх. № на сигнала на Мая
Манолова е НС-11-66 от 3 април 2021 г. Разпределена е на колегата
Арнаудов, разгледана е на заседание на Централната избирателна
комисия на 3 април 2021 г. Текстът, който предлагам да се изпрати
на Софийска районна прокуратура, е, че не се установява нарушение
след проверката, извършена в ЦИК по този сигнал.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, други доклади по административни преписки? Не
виждам.
Преминаваме към следващата точка: Доклади по дела,
жалби и сигнали. Госпожо Иванова, заповядайте.
Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам
няколко преписки, постъпили в Централната избирателна комисия
след приключване на изборите на 4 април 2021 г., но всички те имат
отношение към изборния ден, поради което, считам, че към
настоящия момент Централната избирателна комисия не може да
предприеме никакви действия и ще ви предложа да останат за
сведение: № НС-10-192 от 07.04.2021 г. Озаглавено е „Жалба от ПП
„Глас народен“, но по съществото си представлява по-скоро сигнал.
Председателят на партията ни уведомява, че на 4 април 2021 г. след
края на изборния ден при преброяването на гласовете в една секция
в изборен район – Варна, на кандидата за депутат от „Глас народен“
Симеон Златарев е отказано еднолично от председателя на
секционната избирателна комисия – посочено е името, да му бъде
даден препис от протокола за резултатите от изборите. Приложено е
удостоверението на Симеон Златарев, който е регистриран като
кандидат за народен представител от кандидатската листа на „Глас
народен“, като се твърди, че на гърба на това удостоверение е
положен печат от председателя на СИК, с който писмено му отказва
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да представи копие от протокола. Мисля, че господинът е следвало
да сигнализира своевременно Районната избирателна комисия, която
да се произнесе и да предприеме действие. На този етап Централната
избирателна комисия не може да направи нищо. Докладвам я за
сведение.
Преписка с вх. № НС-22-1663 от 8 април 2021 г., озаглавена
„Жалба от Н.
К.
за нецелесъобразно провеждане на
избори. Уведомява ни, че при гласуването в изборния ден, тъй като
се оказва, че уверението, което студентите е следвало да представят,
за да гласуват в населеното място, на чиято територия се намира
учебното заведение, не е издавало съответно такива уверения. Имало
е проблеми и с приемането на онлайн справки от университетски
сайтове. Някои университети са издавали такива заверени уверения,
но други не са ги издавали и много студенти не са могли да
упражнят правото си на глас и тя ни препоръчва да бъдат
предприети съответни законодателни мерки относно документите, с
които може да се гласува, в частност студентите. Освен за сведение
ви предлагам евентуално при анализа, който Централната
избирателна комисия готви по чл. 57, ал. 1, т. 47 от Изборния
кодекс.
На следващо място, вх. № НС-22-1611 от 5 април 2021 г.
госпожа Н.
Р.
ни пише разгневена. Тя е подала заявление за
гласуване извън страната, но се оказва, че в изборния ден се намира
в страната. Когато отива в секцията си по постоянен адрес, и казва,
че е заличена от списъка, тя предварително е подготвила
съответното приложение № 17 от нашите изборни книжа,
декларация, че не е гласувала и няма да гласува на друго място, но и
казват, че не може да гласува. Тя моли да проверят изборните книжа,
че има такъв документ, въпреки всичко от секционната избирателна
комисия я препращат в общината, където тя отива. Там се свързват
със секцията и в крайна сметка се установява, че тя може да гласува
с това приложение. Връща се отново в секционната избирателна
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комисия и е крайно недоволна от некомпетентността на членовете на
секционната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение.
Има сигнал, който е постъпил в Централната избирателна
комисия с вх. № С-341 от 4 април 2021 г. от Воислав Георгиев
Тодоров в качеството му на кандидат за народен представител от
коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ Той ни сезира по повод
многобройни постъпили до него сигнали за стартиране от 17,00 ч. на
4 април на кампания за търговия с гласове на територията на град
София, определени квартали. Щях да ви предложа, както и друг път
сме правили, доколкото се касае за деяние, осъществяващо състав на
престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК, да го препратим на Районна
прокуратура – София, но в случая няма никакви конкретни данни.
Самият той не е очевидец, а вероятно, ако е бил очевидец на такива
дейния, е можел да сигнализира съответните компетентни органи,
поради което и този сигнал ви го докладвам за сведение.
Последното е с вх. № С-317 от 04.04.2021 г., адресиран е до
председателя на Централната избирателна комисия и е от професор
Минчо Христов – Движение на непартийните кандидати. Той е
изключително недоволен от начина, по който се провежда
социологическо проучване тип exit poll, като казва, че
социологическите агенции избирателно включват определени
партии, но не и всички партии и коалиции, регистрирани за
изборите, което изкривява на практика резултатите на това
социологическо проучване, грубо ги фалшифицира, а с оглед на
това, че неправомерно в самия изборен ден в нарушение на
Изборния кодекс се огласяват тези резултати от допитванията до
общественото мнение, това по някакъв начин влияе на избирателите.
Той настоява да бъдат установени агенциите, които са провели
подобни манипулативни проучвания, както и причините, поради
които те са включили определени политически сили, а са изключили
други. Да бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Ще ви
го предложа за сведение, защото Централната избирателна комисия
няма как да каже на социологическите агенции как следва да си
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провеждат своите проучвания. Вие знаете колко социологически
агенции е регистрирала Централната избирателна комисия за тези
избори – те са качени на нашата интернет страница. Това, което бих
могла да отговоря, е, че няколко социологически агенции са били
санкционирани от Централната избирателна комисия за
неправомерно огласяване на данни и са им установени нарушения по
чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Надявам се това да удовлетвори
господин Минчо Христов. Предлагам ви го за сведение. Това е,
което имах като доклад.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, госпожо Иванова.
Уважаеми колеги, за да проветрим залата, обявявам
15 минути почивка.
(След почивката.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, продължаваме заседанието на Централната
избирателна комисия.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Ако може да включим нова
точка в дневния ред: Промяна в състава на РИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, процедура по гласуване за включване на точка в дневния
ред.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, точка 8а: Промени в състава на районни избирателни
комисии. Господин Войнов, заповядайте.
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Точка 8а. Промени в състава на районни избирателни
комисии.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е заявление с
вх. № НС-15-381 от 002021 г. от Йоана Иванова Антонова – Колева,
която е назначена с Решение № 2033-НС от 11 февруари 202 г. на
Централната избирателна комисия за член на РИК в Двадесети
изборен район – Силистренски. Със заявлението си Йоана Антонова
иска да бъде освободена като член на РИК по лични причини. Въз
основа на горното е подготвен проект за решение. Предлагам на
основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от
Изборния кодекс да вземем следното решение: освобождава като
член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Йоана
Иванова Антонова – Колева със съответното ЕГН и анулира
издаденото ѝ удостоверение. Решението подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте доклада на господин Войнов за промяна в състава на
РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Имали други
предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2433-НС.
Колеги, връщаме се в точка девета: Доклади по дела, жалби и
сигнали. Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба с
вх. № НС-10-82 от 04.04.2021 г. Жалбата, която по своята същност е
сигнал, е от Виктория Василева от партия „Има такъв народ“. Тя
сигнализира, че в две секционни избирателни комисии в област
Хасково е преустановено машинното гласуване поради системна
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грешка, отчетена от дежурния технически сътрудник. Счита, че
преустановяването на машинното гласуване създава основателни
съмнения за честността на изборния вот. Моли да предприемем
необходимите действия с оглед установяване на проблема с друг
технически експерт и възобновяване на машинното гласуване.
Прилага констативните протоколи и решенията на секционните
избирателни комисии за преустановяване на машинното гласуване.
Бих предложил този сигнал за сведение, но Виктория Василева моли
да бъде уведомена за решението ни и за предприетите от нас
действия. Поради това предлагам да изпратим писмо със следното
съдържание, което може да видите в моя папка: съгласно
Методическите указания на СИК, приети с Решение № 2261 от
19 март, в случай че специализираното устройство за машинно
гласуване преустанови работа по време на изборния ден,
гласуването продължава с хартиени бюлетини, като секционната
избирателна комисия съставя констативен протокол – Приложение
№ 12 към Методическите указания. Приложените документи към
жалбата показват, че двете секционни избирателни комисии са
изпълнили точно Методическите указания на ЦИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението за отговор от господин Войнов. Има
ли други предложения? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (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, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС22-1631 от 06.04.2021 г. Жалбата е от Валери Лъчовски, кандидат за
народен представител в Плевенски изборен район под № 108 от
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листата на ГЕРБ – СДС. Твърди, че на официалната страница на
РИК – Плевен, с надпис „сумарни данни при обработени 98,28%
протоколи за кандидат № 108 е записано 2587 преференции от
хартиен носител и 362 от машинното броене, като общата сума е
посочена 2785 вместо действителният сбор от 2949. Моли да дадем
незабавни указания на РИК – Плевен, да отстрани допусната
техническа грешка.
От направената справка на интернет страницата на
Централната избирателна комисия за окончателните резултати от
изборите в Плевен, за кандидат № 108 е записано: 2481 преференции
от бюлетини и 363 от машинно гласуване, като общата сума е
2844 лв. Видно е, че сумирането е извършено коректно. Поради
горното предлагам жалбата, която всъщност е сигнал, да остане за
сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ
НИКОЛОВ:
Благодаря,
госпожо
председателстваща.
Уважаеми колеги, на първо място, докладвам ви сигнал от
госпожа А.
В.
, като пълномощник на коалиция „БСП за
България“. Постъпил е с вх. № НС-241 от 04.04.2021 г. Сигналът е за
нарушение на чл. 200, ал. 5 от Изборния кодекс във връзка с
оповестяване на резултати от социологически проучвания в рамките
на изборния ден. В сигнала се сочат такива нарушения по отношение
на девет медии. Анализирах ситуацията около всяка една от медиите
и положението е следното: предлагам три решения, които са
изготвени и се намират в моята папка под номера: Решение № 4953;
Решение № 4954 и Решение № 4955 да установим нарушение по
отношение на ПИК, „Блиц“ и вестник „24 часа“. Разбира се,
нарушенията са за часове, различни от часовете, с които ние вече
установихме нарушение по отношение на тези три медии с Решение
№ 2406-НС от 4 април 2021 г. по отношение на ПИК, установихме
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нарушение за 11,30 ч. Съгласно сигнала, който е депозиран след
11,30 ч., установяваме нарушение към 18,00 ч. съобразно събрания
доказателствен материал.
На второ място, предлагам да установим нарушение със
съответен проект, който е изготвен, по отношение на интернет
страницата на „Блиц“, като с Решение № 2405-НС ние сме
установили нарушение за тази медия към 11,00 ч. на 4 април във
връзка
с
оповестяване
на
социологически
проучвания.
Предложението ми е да установим такова нарушение към 14,52 ч.
съобразно доказателствения материал, който е събран.
В последния проект на решение предлагам да се установи
такова нарушение за вестник „24 часа“ на интернет страницата му
съгласно наше Решение № 2409-НС от 4 април сме установили
нарушение към 12,45 ч., а предложението ми е съобразно
доказателствения материал такова да се установи във връзка с
публикации, извършени към 14,10 ч., тоест час и половина по-късно.
По отношение на тези три медии това ми е предложението. Моля да
се запознаете с проектите на решения.
Второ, по отношение на електронния сайт „Дир.бг“, който се
разпространява чрез Фейсбук, електронният сайт „Клуб Z“, който се
разпространява чрез Twitter и разбира се, „Дневник“, който се
разпространява чрез YouTube, предлагам да не установяваме
нарушение, доколкото те попадат в приложното поле на § 1, т. 15,
изречение второ от Изборния кодекс.
Също така предлагам да не установим нарушение по
отношение на другите медии, които са агенция „Епицентър“,
интернет сайта „Марица“ и интернет сайта „Гласове“ доколкото не
бяха събрани доказателства в този смисъл, поради което без
доказателства няма как да установим нарушение. Това са ми
предложенията. Предлагам да бъдат подложени на гласуване. Те не
се отличават по нищо от вече приетите решения в самия ден, с
изключение на вече по-различните проценти и, както подчертах,
конкретно различния час, поради което се прилага принципа не два
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пъти за едно и също. Мисля, че такава е и нашата устойчива
практика в този смисъл. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, видяхте
трите проекта.
Предлагам все пак да ги разгледаме самостоятелно.
Започваме с проект на решение № 4953 по отношение на
„Блиц.БГ“.
Колеги, виждате проекта на решение, който беше докладван
подробно от колегата Николов. Имате ли въпроси.
Колеги, имате ли предложения по текста на решението? Не
виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2434-НС.
Разглеждаме следващия проект с № 4954 за ПИК. БГ. И то е
публикувано на интернет страницата на медията, нали така?
Колеги имате ли предложения по отношение текста на
решението? Ако няма, процедура по гласуване.
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,
Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 2435-НС.
Последния проект на решение № 4955. Имате ли
предложения по текста, той беше докладван подробно от колегата
Николов? Ако няма, процедура по гласуване.
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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 № 2436-НС.
По отношение на трите останали медии, само пак да ги
повторите.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Останалите медии са шест, само че
на различно основание предлагам да не установим нарушение.
По отношение на „Дир. бг“, „Дневник“ и „Клуб Z“, тъй като
се разпространяват чрез социалните мрежи, а по отношение на
„Епицентър“, „Марица“ и „Гласове“, които са интернет сайтове
поради липса на доказателства към изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: По отношение
на първите три да не установяваме нарушение, тъй като същите са
публикувани в социалните мрежи.
Процедура по гласуване, колеги.
Гласували 19 членове на ЦИК: за – 17 (Бойчо Арнаудов,
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 – 2
(Александър Андреев и Георги Баханов)
Процедура по гласуване по отношение на останалите, тъй
като липсват доказателства, с които да бъде установено
извършеното административно нарушение.
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,
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Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам още няколко доклада. На
първо място, с вх. № НС-06-242 от 05.04.2021 г. след изборния ден е
постъпило писмо от госпожа М.
, в което тя заявява, че в село
Дивчовото, община Тетевен, при преброяването на бюлетините са
участвали представители на политически партии.
Госпожа
М.
смята, че това е абсолютно нарушение на правилата.
Представителите на политическите партии съгласно чл. 126, ал. 1, т.
3 от Изборния кодекс имат право да участват при установяване на
изборните резултати дори да получат копие от протокола. Така че
това не е нарушение. Предлагам да не изпращаме сигнала към РИК –
Ловеч. Нека да бъде за сведение предвид категоричната разпоредба
на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Няма. Остава за сведение.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: На второ място, докладвам ви
сигнал, постъпил с вх. № НС-22-16-21, също от 05.04.2021 г.
Сигналът е от господин Н.
Н.
, който заявява, че в
секция – не е посочено точно коя, след края на изборния ден, след
24,00 ч. по време на изготвянето на протокол в секцията е имало
кандидат за народен представител, който е изискал копие от
протокола. По-важното е, че е поискал да снима със своя мобилен
телефон протокола и да си тръгне. Желае становище относно това
дали кандидатът е бил в нарушение на закона. Тук не се сочи коя е
секцията, на първо място. На второ място, не се сочи кой е
кандидатът, така че го предлагам за сведение.
На трето място, в Централната избирателна комисия е
постъпил документ с вх. № НС-22-1638 от 6 април 2021 г. от
господин Л.
Документът представлява снимка на електронна
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таблица, която може да видите в моя папка. Няма никакво
съдържание, така че го докладвам за сведение.
На следващо място, докладвам възражение с вх. № НС-221656 от 7 април 2021 г. с оглед на поредността, която спазваме.
Господин Пламен Георгиев е отправил жалба до РИК – Русе, с копие
до Централната избирателна комисия. Той е кандидат за народен
представител и е бил записан в списъка за получаване на протокол
от секретаря на комисията, но докато чакал протокола в качеството
си на кандидат, му направило впечатление, че хартиените пломби
на урната са подлепени с тиксо. Това е нарушението, за което той ни
сигнализира. Както казах, сигналът е отправен до РИК – Русе. Тя го
е получила на 7 април по компетентност, така че го докладвам за
сведение.
На последно място, докладвам вх. № НС-09-30 от 5 април
2021 г. постановление от Софийска окръжна прокуратура. Това е
свързаният доклад с колегата Баханов, който, мисля, че докладва
документ от Районната прокуратура във връзка с преписка,
образувана в Окръжна прокуратура – София, по сигнал на госпожа
Мая Манолова затова, че се разпространява на ден 2 април един
стикер със запис „моя премиер“. Напълно се присъединявам към
казаното от колегата Баханов. Само че, очевидно, има аналогичен
сигнал до друга прокуратура. Съответно окръжната прокуратура в
постановлението е приела, че липсват данни за престъпление,
поради което е отказала образуване на производство, но с оглед на
горното е препратила преписката на Централната избирателна
комисия за установяване на наличие или липса на административно
нарушение по чл. 183, ал. 1. По същия сигнал, който е изпратен до
тези две прокуратури, както каза и колегата Баханов, ние сме се
произнесли вече. Той е пристигнал при нас с вх. № НС-11-66 от
3април 2021 г., направен е доклад в заседанието на 3 април и е
прието решение за неустановяване на решение. Аз също предлагам
да изпратим аналогично писмо на това, което колегата Баханов
предложи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване изпращането на писмо.
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,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков и Паскал
Бояджийски).
Колеги, прекъсвам точка девета.
Преминаваме към точка 11: Проект на решение относно
обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс,
и точка 12: Проект на решение относно обявяване на избраните
народни представители в Четиридесет и петото народно събрание.
Колеги, във вътрешната мрежа, в моя папка е проектът на
решение с № 4968, като към него има приложение, в което е качен
списък А и списък Б с преференциите. Моля да се запознаете.
Уважаеми колеги, ако няма други предложения, процедура по
гласуване на решението.
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 № 2437-НС.
Уважаеми колеги, по точка 12 в моя папка във вътрешната
мрежа за днешното заседание е качен проект на решение № 4969, с
който на определените горе основания обявяваме за избрани
народните представители в Четиридесет и петото народно събрание
от изборните райони и кандидатските листи. Това е в Раздел I.
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След което, в т. 2 обявяваме кандидатите, които са избрани в
два изборни района, за да могат да изберат от кой изборен район да
бъдат обявени, като същите в еднодневен срок от узнаването са
длъжни да заявят пред Централната избирателна комисия в коя
листа желаят да останат избрани. Този срок започва да тече от
второто поред публикуване на решението на Централната
избирателна комисия или на нашата страница, или в бюлетина на
БТА. Заявлението трябва да е писмено, да е подписано и да постъпи
в Централната избирателна комисия. Това решение се публикува в
„Държавен вестник“.
Време за запознаване с проекта на решение.
Колеги, имате ли предложения по текста на решението?
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 № 2438-НС.
Във връзка с току-що приетото решение в моята папка
виждате две писма, които съм подготвил. Едното е до „Държавен
вестник“ с оглед публикуването на решението.
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.
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Колеги, виждате във вътрешната мрежа и подготвения проект
на писмо, което да бъде изпратено до партиите и коалициите, които
имат избрани народни представители от два многомандатни изборни
района, на които да им изпратим копие от нашето решение, като им
укажем, че са длъжни в еднодневен срок от узнаването, съответните
избрани народни представители да заявят пред Централната
избирателна комисия от коя листа желаят да останат избрани.
Разбира се, този срок тече от по-късна дата на публикуване на
решението.
Процедура по гласуване текста на писмото.
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.
Благодаря, колеги. С това изчерпахме точка 11 и точка 12 от
дневния ред.
Връщаме се отново към точка девета: Доклади по дела,
жалби и сигнали.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-23-19538 от 04.04.2021 г. има жалба от
Ц.
Н.
до РИК –
Ловеч, с копие до Централната избирателна комисия. Госпожата е
цитирала следното нарушение: в избирателна секция № 100 – Ловеч,
машината за гласуване не функционира, поради което е
преустановено машинното гласуване. С оглед спазване на изборния
закон, моля да бъдат предприети необходимите действия, като
впоследствие да бъде информирана за резултата. Предлагам да
остане за сведение за папка „проблеми с машинното гласуване“.
Следващият сигнал е с вх. № ЦС-36-2 от 4 април 2021 г. от
кандидат за народен представител от коалиция „Изправи се! Мутри
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вън!“ В.
Г.
Т.
„Уважаеми членове на ЦИК в
качеството си на кандидат за народен представител, регистриран в
листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ в изборите за
народни представители, сигнализирам, че получихме сигнал от
български гражданин, който твърди, че в сайта на Великобритания,
ЦИК е изпратила само един протокол, а има над 800 души, които
гласуват. Моля да извършите незабавно съответните проверки. Ако е
налице нарушение на изборните права, да бъдат отстранени
нередностите“. Предполагам, че протоколите за секциите са по един.
Предлагам да остане за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има ли други предложения? Не виждам. Остава за сведение.
Господин Баханов, продължете.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № С-364 от 04.04.2021 г.
С.
П.
изпраща линк, където смята, че отровното трио нарушава
изборния закон, като споменава опонента си в публикацията си от
изборния ден около 14,00 ч. „Опашката за гласуване в Лондон е
дълга 1700 метра. Децата, които Борисов прокуди в чужбина,
гласуват за промяна. Ние искаме да гласуваме“. Тъй като е описано
във Фейсбук, предлагам този сигнал да остане без разглеждане.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението този сигнал да остане без разглеждане,
тъй като е описано в социалната мрежа Фейсбук.
Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (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 и Цветанка Георгиева); против – няма.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Следващият сигнал е с вх. № С-366 от
4 април 2021 г. Сигнал – жалба за внушение за кого да се гласува от
страна на президента Радев в деня на изборите. Е.
Н.
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пише, че ни сезира за изказването на президента след неговото
гласуване пред журналисти на 4 април 2021 г.: чух думите му по
канал 1 на БНТ в новините в някоя от сутрешните емисии, а после и
в 12,00 ч.: „Изборите трябваше да бъдат преди една година, хаосът
щеше да бъде избегнат. Хиляди хора щяха да имат работа, хиляди
фирми нямаше да фалират“. Госпожата смята, че това е агитация и
директно внушение да не се гласува за ГЕРБ. За нея тези негови
думи са недопустими в деня на изборите и поправителния по
демокрация трябва да го държи той, който само разединява
българския народ. Моли да предприемем съответните мерки и
санкции, които са ни отредени от закона.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожо Стефанова, заповядайте за доклад.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, при мен има същият
сигнал-жалба от госпожа Е.
Н.
Най-вероятно е
изпратила два пъти мейл със същото съдържание, заедно с
приложено пълномощно като представляващ коалиция ГЕРБ – СДС.
Съдържанието е същото, вх. № е С-365 от 04.04.2021 г.
Колеги, предлагам да не установяваме нарушение.
Специално не съм гледала материала, тъй като на 4 април бяхме на
работа. Тя цитира по спомени. Това, което разбирам от сигнала,
вероятно е интервюиране, след като президентът е гласувал. Такива
интервюта телевизиите взимат от известни обществени личности.
Според мен това не представлява агитационен материал. Предлагам
Централната избирателна комисия да вземе протоколно решение за
неустановяване на нарушение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? Не
виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – 1 (Георги Баханов).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам жалба с вх. № НС-15-372
изпратена ни по компетентност от РИК – Благоевград, срещу тяхно
решение № 259 от 4 април 2021 г. Жалбата обаче е пристигнала в
Централната избирателна комисия в 22,26 ч. Получих я в нечетим
вид, свързах се по телефона и днес ни я изпратиха в четящ вид.
Жалбата е от Мария Георгиева, кандидат за народен представител от
коалиция „Демократична България“ относно изборния процес.
Уведомява ни, че на 4 април е получила редица обаждания, че е
препятствана възможността на български граждани, настанени за
лечение в хирургично отделение МБАЛ Благоевград АД и
специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети
Мина“ ООД да упражнят конституционното си право на избор. При
поискване на тези граждани да упражнят правото си на глас по
време на провежданите избори за народни представители,
категорично им е заявено от медицинския персонал, че няма
избирателна секция в съответното лечебно заведение, въпреки
влязла в сила заповед, съгласно която във връзка с провеждане на
изборите, са образувани и утвърдени избирателни секции, както и в
изпълнение на императивните разпоредби на чл. 9, ал. 6. Съгласно
чл. 72 РИК следи за своевременно и правилно образуване на
избирателни секции в изборния район. До настоящия момент липсва
обявено и влязло в сила решение на РИК – Благоевград, за закриване
на тези избирателни секции. Счита, че представлява нарушение на
изборните права и на върховния закон – Конституцията, подари
което ни моли да извършим проверка и след като установим
допуснато нарушение да отстраним същото, като разпоредим и
укажем на РИК – Благоевград, да вземе незабавни мерки. Тези две
секции са под условие и ако е нямало заповед на ръководителя на
съответното лечебно заведение с оглед хората, които се лекуват в
повереното му лечебно заведение, тогава се образува избирателна
секция. Към момента на пристигането и към настоящия момент,
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считам че на жалбата няма как да се реагира, каквото и да установим
по-нататък. Предложението ми е да остане за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението. Има ли други предложения? Не
виждам.
Имате ли друг доклад, господин Баханов?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам жалба от лицето И.
И.
с вх. № НС-22-1641 от 6 април 2021 г. до Централната избирателна
комисия и копие до омбудсмана на Република България и до
президента на Рeпублика България. Иска повторно преброяване на
гласовете в избирателна секция № 102 – Варна, Приморски район,
където е упражнил правото си на глас. След публикуване на данните
по секции на сайта на ЦИК е решил дали гласът му е отчетен и не
може да бъде сигурен дали изборът му е отчетен, но забелязал, че
изборът за преференция не му е отчетен в протокола, тъй като в
неговата секция няма данни за преференциален вот за лицето, за
което господинът казва, че е гласувала. Не посочва партията, не
посочва и лицето. Казва, че ситуацията е същата и със съпругата му.
Сигурни са, че са попълнили коректно бюлетините. Казва, че
машината не е била инсталирана, седяла е в куфара в ъгъла на
помещението, което се вижда от протокола. Ясно му е, че не може да
се променят изборните резултати, но се случва за втори път – не е
видял гласа си в протокола. Счита, че е допусната грешка и има
сериозно основание за съмнение както в компетентността на състава
на комисията, така и в тяхната безпристрастност и
професионализъм. За да се разсеят всякакви съмнения, още веднъж
би искал да бъдат проверени подадените гласове от избирателна
секция № 102 – Варна. Ние нямаме възможност да направим такава
проверка, единствено можем да му напишем да направи проверка
след повторното въвеждане на сайта на ЦИК. (Уточнения встрани
от микрофоните.)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, има предложение за сведение. Остава за сведение.
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Госпожо Стефанова, заповядайте.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам сигнал,
озаглавен жалба с вх. № С-160 от 4 април 2021 г. Съгласно
изискванията на чл. 204, ал. 3 резултатите от социологическите
проучвания се оповестяват след 20,00 ч. на изборния ден. В 11,20
сутринта на изборния ден сме констатирали, че сайтът „Днес. БГ“,
собственост на „Дир. БГ.“ АД е публикувала информация за
предварителните резултати от социологическите проучвания. Този
сигнал няма подател. На имейл адреса е записано М.
С.
Има справки към сайта „Дир. БГ“ Не знам при колегата Николов
дали е било към 11,00 ч.
Колеги, предлагам ви Централната избирателна комисия да
вземе решение за оставяне без разглеждане поради това, че
социалните мрежи са извън компетентността на ЦИК – основание §
1, т. 15. Има линк на сайта на „Дир. БГ“, който води до фейсбук
страницата на „Дир. БГ“, където са публикувани данните от
социологическо проучване или допитване по време на изборния ден.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, чухте предложението. Има ли други предложения?
Господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз също имам сигнал по
отношение на „Дир. БГ“ – вх. № С-103 и С-104 от 04.04.2021 г. за
същото нещо, че във фейсбук страницата на „Дир. БГ“ са
публикувани резултати от изборите и там ясно са написани имената
на партиите, участници.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, предложението на госпожа Стефанова е без разглеждане.
Има ли друго предложение?
Госпожо Стефанова, уточнете се.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, тъй като допитванията
от социологическите проучвания са били публикувани в изборния
ден в социалните мрежи, предлагам да бъде взето протоколно
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решение и да оставим без разглеждане поради факта, че социалните
мрежи са извън компетентността на ЦИК на основание § 1, т. 15.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, други предложения?
БОЙЧО АРНАУДОВ: Аз предлагам сигналът да не остава без
разглеждане, тъй като става въпрос за официална фейсбук страница
на електронна медия, а сигналът да остане – Централната
избирателна комисия да не установи нарушение, тъй като няма
представени доказателства по самия сигнал.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Има ли друго предложение?
Господин Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Ако ще гледаме така нещата, ние
като административен орган, ще трябва да направим справка и да
разберем от „Дир. БГ“ публикувала ли е в изборния ден резултати
или не е публикувала. Да се изпрати писмо, да се изискат
доказателства, да се събере административна преписка и тогава да се
реши.
БОЙЧО АРНАУДОВ: При това положение, аз предлагам да
се установи нарушение на „Дир. БГ“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА:
Колеги, аз правя предложение докладът на госпожа Стефанова да
бъде отложен за малко.
Имате ли друг доклад?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, на 4 април 2021 г. по
електронната поща е постъпила жалба № 257 от М.
Л.
от патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ, която по своята същност е
писмо, подписано от господин Симеонов, който ни казва, че оспорва
писмо с изх. № НС-04-01-189 от 4 април до господин Кондов,
постоянен секретар на Министерството на външните работи.
Писмото е повод сигнали от три секции в Република Турция, като се
посочва, че с протоколно решение на ЦИК на 4 април, е приета
декларация по чл. 43, ал. 22 Приложение № 22 от изборните книжа,
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да бъдат приемани независимо къде са попълнени и подписани от
избирателите.
Господин Симеонов счита, че писмото и упоменатото в него
протоколно решение дават неоснователно и незаконосъобразно
възможност на СИК в Република Турция да бъде попълнена
декларация по чл. 33, ал. 2 извън изборното помещение не от
избирателя, а от друго лице, което владее български език. „На
предходни избори сме били свидетели на подобно деяние“. С
писмото и посоченото в него протоколно решение на практика ЦИК
нарушава закона. Това, което казва, е, че протоколното решение не е
качено на страницата на ЦИК, което препятства оспорването му по
съдебен ред. Към днешна дата направих справка на страницата на
ЦИК, протоколът от заседанието на 4 април вече е публикуван.
Докладвам го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря.
Колеги, има ли други предложения? Не виждам.
Друг доклад имате ли, госпожо Стефанова? Не.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Вх. № НС-09-26. Това е доста
интересно. Софийска градска прокуратура, Пети специализиран
отдел с гриф „Спешност“ с три удивителни какво ни изпращат?
Изпращат ни писмо на един гражданин, доста грамотно, за което
му благодаря и че го е насочил правилно именно до тях – да
установят престъпление на господин Веселин Марешки, които са
използвали договора. Само че сигналът му, специално в този
случай, е за публикация във Фейсбук.
След като са го разгледали, тук ще си позволя само малко
по-дълго, по другите ще съм кратък, Пети специализиран отдел с
гриф „Спешно“ ни изпращат жалба от господин А.
А.
от Пазарджик, ведно с приложенията от Фейсбук профила на
господин Марешки, за упражняване на правомощията ни по закон,
предвид липсата на данни за престъпление от общ характер. Тоест
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и това се изясни. Този договор се оказва, че според
Специализираната прокуратура не е и престъпление. Според мен
още по-малко в такъв случай е нарушение на Изборния кодекс.
Иначе съм абсолютно съгласен с подалия сигнала, че това
наистина е недопустимо и че не е нормално политик да прави
такива предложения в социалното пространство.
Най-лесно ми е да ви кажа: без разглеждане, защото е
Фейсбук, но ние така или иначе знаем, че това не е било само във
Фейсбук, а и на други места. На всичкото отгоре
Специализираната прокуратура изисква от нас за предприетото да
ги уведомим в какъв порядък мислите? В спешен порядък!
Аз ви го предлагам за сведение. Освен ако не се възобнови
да установяваме сега нарушение за договора, но този сигнал е и за
Фейсбук.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте доклада на господин Ивков.
Има ли други предложения? Не виждам. Остава за
сведение.
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам ви един сигнал от
„Републиканци за България“, че в Лисичево е изгаснал токът, на
тъмно броили. Автомобил еди-кой си, марка… Не разбрах какво е
станало, не пише. Настоява да изпълним задълженията си. Ето
такъв е сигналът – несвързан. За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения? Няма.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз продължавам, докато някой не ме
спре и не каже.
Вх. № НС-04-02. – сигнал за манипулации от 4 април
2021 г. На 5-и в ситуационен център на МВР от имейл получили
следното: „Може ли да ми изпратите бланка-формуляр“, защото
имал съмнения някакъв застъпник от секциите в Пловдив. Да му
изпратим бланка на 6-и, за да си изкаже съмненията. За сведение.
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Вх. № НС-22-1620 – разгледайте и коментирайте десетки
хиляди и хаоса в чужбина. Решение? Страшно болно й станало на
момичето или на момчето, не е ясно, че няма решение за
карантинирани. Тоест, поставя два проблема – хаосът в секциите в
чужбина и решение за карантинирани след 31.03. Казва, че сме
Оруелска система и благодари, че продължаваме да я отчайваме.
Иска на 22 да е оптимистка. Приемаме го с огорчение за сведение.
„Републиканци за България“ – Пазарджик, отново, само че
този път под вх. № НС-10-187. Участници в нарушение – при
доказване на вина настояват да наложим санкции.
Същият сигнал, който е изпратен и още веднъж и от
предизборния им щаб с вх. № НС-10-188. Според мен твърде
настойчиво – три сигнала за едно и също, без да мога да разбера
точно какво, освен че е изгаснал токът в Лисичево и че са броили
на тъмно. За сведение.
Подаден е сигнал за гласуване в избирателна секция
„Еделвайс“ в Мюнхен, вх. № НС-22-1610. Оплаква се
М.
Б
. Много опашки, лоша организация. Ние сме виновни,
защото сме като РИК за СИК.
Между другото, всички тези сигнали ние, предполагам, че ще
вземем предвид при анализ, при възможност за подобряване на
нещата. Не, че досега не сме го правили. Благодаря на хората, но в
този момент, освен за сведение, няма за какво друго да го докладвам.
Вх. № НС-22-1628 от 5.04.2021 г.: Днес около 13,30 ч.
гласувах в секция еди-коя си в Хисаря. Не му били прегънали
повторно бюлетината. За сведение. Това е много сериозно
нарушение според госпожата, според мен – не.
Вх. № НС-23-225 от 5.06.2021 г. Една декларация по чл. 33,
ал. 2 е приета неподписана. Декларацията е приета без подпис от
член на СИК. Моля, препоръчайте процедура в подобна ситуация.
Благодарим на госпожа Д.
Ц.
Късно е. А и нарушението
не е такова, че да изисква особено внимание и действия. Наистина е
нарушение, но само формално, случват се грешки. За сведение.
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Ескалация на обстановката в РИК 16. Тук вече сме от 5 април
2021 г., може би да е изпратено на 4-и, не знам. Уведомяват ни, че в
РИК 16 са постъпили много жалби, това ще го разкажа по-подробно,
от представители на СИК, които очакват реда си, без да бъдат
обработени резултатите от секционните протоколи. Палатата е
изключително студена, гражданите са болни. Лекарства искат,
осигуряване на храна и вода, топли напитки. Голяма част от тях
искат да напуснат територията на палатата. Молят за спешни мерки.
В крайна сметка ние предприемахме такива мерки и в
Пловдив, и в Бургас, доколкото можехме. Не е на ЦИК обаче
задължението и е хубаво да се знае, да осигурява превоза на
секционните комисии до РИК-овете, респективно отоплението. Пък
и някои от оплакванията като това, че са болни гражданите, няма
лекарства, вода и топли напитки според мен малко надхвърлят
очакванията от администрацията. Към момента – за сведение.
Изборно нарушение, 4.04.2021 г., с вх. № НС-04-02-55 от
5.04.2021 г. от Ситуационния център. С това в момента се
запознавам, не го помня поне. „Искам да споделя с вас нередност от
изборите на 4.04.2021 г. След като два часа и половина чакахме в
Хановер пред избирателната секция и напълно замръзнали…“ Пак за
несгодите в чужбина. М.
Б.
За съжаление нямаме кой знае
кой как да интервенираме, дори да го бяхме разгледали това нещо в
изборния ден. Само напомням, че в Германия Централната
избирателна комисия откри рекорден брой секции тази година, но
въпреки това очевидно е имало сериозни проблеми при гласуването
на хората. Ако не се променят из основи нещата, кардинално така ще
бъде и занапред. Имам предвид законодателно. За сведение.
Вх. № НС-04-01-293, Министерство на външните работи,
Постоянен секретар до господин Андреев. Изпращат ни писмо с едикакъв си входящ номер относно жалба от А.
във връзка с
попълването на декларация в Истанбул, Турция. Аз докладвах пряко
от същия господин, мисля, в изборния ден, която дойде до нас и ние
взехме мерки. За сведение на Централната избирателна комисия.
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Вх. № НС-24-01-278, Постоянен секретар, Република
България, МВнР ни изпраща постъпила в 22,25 ч. на 3.04.2021 г.,
това е от изборния ден, дошло късно при мен, след завършването на
изборния ден. Посланик Николай Милков информира… Това е за
Мусак, да не ви го разказвам, дето не открих секция. Дълго е, но
вече е докладвано по други преписки и по други доклади и
Централната избирателна комисия е осведомена.
Стигаме до сигнал на СЕМ, с който ни изпращат запис на
телевизия СКАТ, на търговски доставчик „СКАТ“, разпространена в
изборния ден за преценка по компетентност относно спазване на
забраната за предизборна агитация, чл. 182, ал. 4 от Изборния
кодекс. Обаче е изпратено на 5.04.2021 г., след като са изтекли
изборите. Не считам, че евентуално разследване и установяване на
нарушение вече би оправдало търсения ефект от това.
Затова ви предлагам, тъй като сигналът е от 5.04.2021 г. да
остане за сведение, а не да не установяваме нарушение.
Жалба от Р.
И.
, вх. № НС-23-236 от 7.04.2021 г.
до председателя на комисията. Пише писмо по повод на
парламентарните избори в качеството й на председател на СИК. РИК
– Пловдив, отново – същото, което преди малко прочетох, с други
думи и от очевидец, член на секционна комисия. Изказва
изключителното си разочарование от организацията. Всичко това
ние ще имаме предвид занапред, но не можем в момента да го
промени. За сведение.
Вх. № НС-22-1660, пише ни К……..
по имейла, че в
Пловдив може да разказва надълго и нашироко за проблемите, но
няма нужда, вие имате телевизор, ще гледате медиите. Без храна и
вода, без отопление. Отново от Пловдив. Явно там наистина
положението е било сериозно с хората и не са имали елементарни
удобства и организация. Трябва да го вземем предвид. За сведение.
Вх. № НС-22-1666, Б.
В.
Л.
: докога
кметство Елшица в лицето на кмета няма да спазва заповедите на
кмета на Панагюрище и така нататък? И защо кметът на Елшица
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използва служебния автомобил, след като е в отпуск и се вози до
мината. Обаче сигналът е от 8.04.2021 г. За сведение.
Юлиян Иванов с вх. № НС-22-1665 се интересува как се
избират членове на избирателни секции. Тук вече не са сигнали, не
съм в тази точка, но така и така съм се включил. Какви изисквания
трябва да покриват кандидатите? За сведение.
Вх. № НС-04-01-292 – спешно запитване до ЦИК относно
удостоверение по чл. 263. За сведение.
„Здравейте, с постоянен адрес в Пловдив, но в момента се
намирам в Кипър“ ни пише в изборния ден един господин. Сетил се
е тъкмо навреме. Въпросът му е: може ли да гласува? Вече е късно
да му отговаряме. Можел е. За сведение.
Всичките са в моя папка и ако нещо е направило впечатление,
може да се върне от колега.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря на господин Ивков.
Има ли други предложения? Не виждам, колеги. Остават за
сведение.
Връщам на доклад госпожа Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № С-350 от 4-и сме
получили писмо, озаглавено жалба със заглавие „Коалиция
„Изправи се! Мутри вън!“ подава жалби до вас за членове на СИК в
чужбина“, Мая Манолова с линк към сайта на „Изправи се.БГ“. От
С.
Д.
Р.
, посочила е лични данни. Докладвам
писмото за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Стефанова за сведение. Има ли
други предложения? Не виждам.
Госпожо Стефанова, по предишния Ви доклад, за който аз
поисках отлагане, за ДИР.БГ. Ще докладвате ли?
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, по предложението на
господин Арнаудов във вътрешна мрежа в моя папка от 4-и е
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публикуван проект за решение. Това е по жалба С-160. Като
предлагам от решението да отпадне и последния абзац.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
виждате проекта за решение за установяване на нарушението на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5.
Колеги, има ли предложения по проекта за решение на
госпожа Стефанова? Не виждам.
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 10 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 5 (Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова и
Таня Цанева).
Госпожо Стефанова, номерът на Решението е 2439-НС.
Имате ли друг доклад? – Не.
Господин Бояджийски, заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Аз ще имам нужда от още време
да работя по сигнала, тъй като се установява, че нарушенията не са
само към 14,00 ч. и към 10,00 ч., а са доста повече.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И в
жалби няма да докладвате засега.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-23-233 е получен
сигнал, който е озаглавен „Жалба“ от С.
Д.
– представител на
коалиция „Демократична България – Обединение“. Същият сигнал е
изпратен и до РИК 23. Става дума за секция 30 на територията на
РИК 23, в която при приключване на изборния ден, освен
упълномощените представители на партии и коалиции, е позволено
да присъства и техник на „Сиела Норма“, който е разглобявал и
опаковал машината в куфар. Според госпожа Д.
това е
нарушение на изборните правила. Сигналът е получен в Централната
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избирателна комисия на 7 април, поради което го докладвам за
сведение и обобщаване в папката.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Този
сигнал за сведение и да бъде отделен в папката, касаеща
машинното гласуване.
Има ли други предложения? Няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият сигнал с вх. № НС-1820 от 5 април 2021 г. е от И.
М.
, който твърди, че е
регистриран наблюдател и не е бил допуснат от 25 РИК да
наблюдава вписването на протоколите. Вписването – така се
изразява. Нищо друго не представя. За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения? Не виждам.
Имате ли друг доклад, госпожо Стойчева? Не.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № Ж-358 от 4 април. Това е жалба
от упълномощен представител на партия „Има такъв народ“, която е
установила, че според нея в секция 6 в гр. Своге липсва каквото и да
е отбелязване на печатите при нанасяне върху хартия. Внесла е
жалба в Районната избирателна комисия, която е направила
проверка след постъпилия сигнал, установила е, че има протокол на
секционната избирателна комисия за маркиране на печата, няма
закононарушение и съответно е изпратено писмо до подателката на
жалбата, която обаче очевидно не е доволна от получения отговор и
иска Централната избирателна комисия да направи проверка като
компетентен орган, за да не се създават съмнения за честността на
изборите.
Предлагам ви тази жалба с протоколно решение да остане без
разглеждане, предвид извършената проверка и установения резултат
от Районна избирателна комисия – София-област.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Паскал
Бояджийски).
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви три жалби
от Мая Манолова – кандидат за народен представител, вх. № НС-1171, вх. № НС-11-72 и вх. № НС-11-73 от 5 април 2021 г. Накратко, в
първата жалба се казва, че между 2,00 и 3,00 ч. сутринта не са
допуснати в „Арена Армеец“ представители на обществените медии
да отразяват изборния процес. В следващата, че не е осигурена
достатъчна видимост при въвеждане на резултатите на застъпниците
на коалицията, която представлява, и са се наблюдавали отстрани
множество поправки в протоколите, което според нея е грубо
нарушение. И не са допуснати в зала „Арена Армеец“ застъпници,
които да сменят присъстващите в момента застъпници, поради
застъпила от тях умора. И се призовава Централната избирателна
комисия да предприеме незабавни мерки.
Докладвам ви и трите жалби за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения? Не виждам.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви жалба от Веселка
Христова – кандидат за народен представител от партия
„Републиканци за България“, и още един сигнал, който има сходно
съдържание, от М.
Г.
– упълномощен представител на
„Изправи се! Мутри вън!“. Тези жалби касаят публикации във
Фейсбук. Подадени са жалби в съответните районните избирателни
комисии – едната във Враца във връзка с публикация на личната
Фейсбук страница на кмета на Оряхово, а другата към РИК 23 във
връзка със снимков материал, публикации на личната страница на
Бойко Борисов. И двете районни избирателни комисии са се
произнесли с решение на основата на § 1, т. 15 от Допълнителните
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разпоредби на Изборния кодекс – оставят и двете жалби без
разглеждане.
Предлагам ви с протоколно решение да оставим жалбите без
разглеждане – вх. № НС-10-196 от 8 април 2021 г. и вх. № С-324 от
4 април 2021 г. Касаят Фейсбук публикации.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
ако няма други предложения, моля процедура по гласуване на
протоколното решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Бойчо Арнаудов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС15-375 от 7 април 2021 г. Това е сигнал, който ни се препраща от
Районна избирателна комисия – Враца, във връзка с допусната
техническа грешка при отразяване на преференциите от една от
секционните избирателни комисии на определен кандидат.
Докладвам ви го за сведение.
За сведение ви докладвам жалба, подписана от шестима
представители на секционни избирателни комисии от 24 МИР, с
която жалба те са срещу поведението и действията на Тошко
Йорданов от партия „Има такъв народ“. Можете да я видите в моя
папка. Там не бихме могли нищо да предприеме.
Вх. № НС-10-183 от 5 април 2021 г. жалба, по-скоро е сигнал
от упълномощен представител на партията „Има такъв народ“ за
това, че застъпник от партията не е бил допуснат да вижда добре
бюлетините по време на броенето, и че е имало в някакъв период от
време присъствие на кмета в помещението, където е била
секционната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли
други предложения? Няма.
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И сигнал от А.
Т.
, според която не навсякъде се
е правила идентификация на самоличността на избирателите чрез
сваляне на маска. Предлага да се помисли по този въпрос за в
бъдеще. За сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма
други предложения.
Госпожо Георгиева, благодаря.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви, че
в изборния ден постъпиха 394 сигнали и жалби, които са заведени
в регистъра, като техния брой е над 400, тъй като една голяма част
от тях бяха приемани по телефон и постъпваха чрез
Деловодството на Централната избирателна комисия, които бяха
отделение, тъй като касаеха произвеждането на машинното
гласуване.
Отделно от това на обявените телефони на Централната
избирателна комисия за приемане на сигнали групата от
сътрудниците на момента отговаряха на въпроси на избиратели.
Там постъпиха множество въпроси, свързани с организацията на
изборния процес и съответно на момента се отговаряше на
избирателите.
По-голямата част от сигналите постъпиха по електронната
поща на Централната избирателна комисия.
В моята папка от господин Керезов има два файла
„Регистър жалби“. Там можете да видите разпределението на
жалбите и сигналите по членове на комисията, както и по видове
сигнали за нарушения. В тази връзка благодаря на колегите за
разбирането и най-вече за свършената работа, защото искам само
за статистика да ви кажа, че в изборите през 2017 г. са постъпили
134 сигнала. В сравнение със сега – над 400 сигнала, това е три
пъти повече. В изборите 2019 г. за Европейски парламент – 160
сигнала и жалби, а в местните избори 2019 г. – 256. Виждате колко
много сигнали и жалби. Естествено, една част от тях, както ви
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казах, бяха във връзка с организацията на изборния процес, много
голяма част от тях всъщност бяха въпроси, на които по телефон
отговорихме.
Постъпиха множество въпроси и по-скоро оплаквания от
граждани, които са поставени под карантина и изолация в
предизборния и изборния ден и които желаеха да гласуват, на
които отговорихме, че няма да могат да гласуват с подвижни
секционни избирателни комисии, тъй като срокът е изтекъл.
Споменах и за оплакванията, свързани с машинното гласуване и
съответно взетото решение на Централната избирателна комисия
да преустанови гласуването с машини в Изборен район – Велико
Търново.
Също така постъпиха много оплаквания от застъпници и
наблюдатели във връзка със спазване на техните права. Виждате
от предходните докладчици такива оплаквания за нарушения в
изборния процес, но постъпват не само оплаквания.
Сега ви докладвам в моя папка вх. № Ж-22-1658 от
7.04.2021 г. от името на всички застъпници и наблюдатели.
Изказват сърдечна благодарност на секционна избирателна
комисия 234615006 в „Младост-1“, 118 училище, стая 307, № 6 за
доброто отношение и бързо и качествено свършената работа в тази
секционна избирателна комисия. Тоест няма само оплаквания, има
и похвали към тези секционни избирателни комисии, които все
пак са успели добре да организират изборния процес, така че да
може наблюдатели и застъпници да осъществят своите права.
Постъпиха и множество оплаквания от избиратели извън
страната по-скоро с оплаквания за струпвания и затруднения в
процеса на гласуване. В тази връзка с оглед попълването на
декларация Приложение № 22, Централната избирателна комисия,
независимо от своите решения и Методическите указания в
изборния ден взе протоколно решение да се приемат
декларациите, независимо къде и как са попълнени.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук искам да кажа – представяне на
декларации, а не попълване. Няма такива филми никъде!
Представяне на декларации с оплаквания, че са ги карали да
попълват.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Добре. Но взехме протоколно
решение в изборния ден да приемат всички декларации.
Имахме също така постъпили жалби и сигнали за
нарушение на разпоредбите на чл. 205, ал. 5. И в днешния ден
приехме такива решения за установяване на нарушения.
Също така следва да отбележа, че не постъпиха жалби и
сигнали
от
застъпници
и
наблюдатели
по
повод
видеонаблюдението, независимо че делото беше висящо във
Върховния административен съд и не се взе специално решение.
Такива сигнали и жалби нямахме в страната. Имаше само една
жалба срещу решение на СИК в Германия. Централната
избирателна комисия с Решение № 2412-НС отмени решението на
тази секционна избирателна комисия.
Моля да вземем протоколно решение днес докладваните
сигнали от изборния ден да бъдат също публикувани в Регистъра
на жалбите и сигналите, който публикувахме в изборния ден,
независимо че сега ги докладваме. Считам, че те следва да бъдат
публикувани.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз не знам кой кара докладчика да
направи този извод и не знам до какво успокоение трябва да
доведе това, че нямало жалби от застъпници, наблюдатели и
представители. Жалбите дойдоха от тези, чиито застъпници са.
Така че имаше жалби, имаше проблем и Централната избирателна
комисия шиканира проблема и взе незаконосъобразно решение за
Манхайм. И не виждам защо ние сега под формата на такива
доклади трябва да правим едва ли не своеобразен анализ, който не
е верен. Няма от самите застъпници. Има от организациите и от
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партиите, чиито застъпници са те на кандидатските листи. И този
проблем не е решен. Отказа да го реши окончателно и ЦИК, отказа
и българският съд овреме да го реши.
Нека не го неглижираме мимоходом, за да влезе в
протокола и видиш ли това се оказа, че не е проблем. Не! Голям
проблем е.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: В никакъв случай не го
неглижирам, но смея да твърдя, че съм прочела лично всички 394
жалби и сигнали и в тях нямаше нито едно искане някой да
видеозаснема процеса на броене. Това с категоричност мога да го
потвърдя, защото тези 394 сигнали неведнъж съм ги прочела –
един път, когато съм ги разпределяла, втори път при попълването
на регистъра. И в никакъв случай докладът ми не е да го
неглижирам. Напротив, аз много се радвам, че изборният процес
протече без такива оплаквания, с изключение на едно.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Нека да не се лъжем, че сигналите,
които ни подават, как е сгъната бюлетината хора, които не ги
интересува това, правят така, че да няма такъв проблем. Пак
казвам – имаше жалби от организациите, чиито застъпници са от
централно ниво и знаем колко съдебни производства се
произведоха и какво е положението там. Нека да не си заравяме
главата и да си мислим, че няма проблем в това отношение.
Проблем има и той трябва да бъде разрешен. И ще бъде разрешен
от Върховния административен съд.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате
ли друг доклад, госпожо Бойкинова?
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Да.
Уважаеми колеги, докладвам ви жалба
от Д.
П.
Георгиева срещу Решение на РИК – Варна, № 202 от 4.04.2021 г. С
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оспореното решение РИК – Варна, е оставила без уважение
жалбата на госпожа Г.
, подадена в качеството й на
застъпник. Постъпилата жалба в Централната избирателна
комисия обаче не е подписана и предлагам с писмо да уведомим
госпожа Георгиева, че следва да подпише жалбата.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3
(Кристина Стефанова, Севинч Солакова и Таня Цанева).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Има още една постъпила жалба
срещу Решение № 201 на РИК – Варна. Тя е от господин Светозар
Атанасов Николов – кандидат за народен представител. Жалбата е
подписана, но преписката не е окомплектована от РИК – Варна.
След окомплектоването ще ви докладвам решение.
Уважаеми колеги, докладвам ви получено протоколно
определение от Административен съд – София-град, с което
указват на Централната избирателна комисия да предостави в
оригинал лист 234, съответния ред от списъка на
гласоподавателите, подкрепили регистрацията на Инициативен
комитет, представляван от Димитър Николов Митов. Виждате
писмото в моя папка.
Моля да го гласуваме и съответно да приложим исканото
доказателство.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението на госпожа Бойкинова. Има проект на писмо
в нейна папка. Има ли други предложения?
Ако няма, моля процедура по гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка Георгиева); против – 3
(Ивайло Ивков, Кристина Стефанова и Севинч Солакова).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, моля да
гласуваме писмо до Софийски районен съд, с което посочваме
адрес за призоваване на госпожа Стоева във връзка с насрочено
дело.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова и Цветанка
Георгиева); против – 3 (Ивайло Ивков, Кристина Стефанова и
Севинч Солакова).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
един сигнал, получен в изборния ден от господин В.
Т.. В
писмото той изразява несъгласие с това, че неговият глас ще бъде
използван грешно, защото е гласувал в Ирландия. В същото време
е установил, че името му фигурира в списъка по постоянен адрес и
според него това ще бъде използвано и гласът му ще бъде ограбен.
Подготвила съм писмо, с което да го уведомя, че от
избирателните списъци по постоянен адрес се заличават
българските граждани, които са подали заявление за гласуване
извън страната. Тъй като той не е подал, затова фигурира в
списъка по постоянния адрес. Предлагам да му отговорим.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение?
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 18 членове на ЦИК: за – 17 (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, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: И, уважаеми колеги, докладвам ви
жалба от госпожа С.
М.
По съществото си това е сигнал.
На 29.03 – твърди тя – е изписана от болницата с ковид, 14-дневна
карантина. Подала е заявление, но тъй като е карантинирана нито по
постоянен, нито по настоящ адрес, не е успяла да упражни правото
си на глас. Желае да й отговорим, както и входящ номер на жалбата
й. Предлагам да й отговорим, че в нейния случай, тъй като тя
пребивава под карантина на адрес, който е различен от постоянния и
настоящия, не би могла да упражни правото си чрез подаване на
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли други предложения?
Моля, 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, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка
Георгиева); против – 2 (Ивайло Ивков и Паскал Бояджийски).
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви сигнал за непреброен
вот от госпожа Й.
М.
която твърди, че е гласувала в гр.
Хасково, гласувала е за „Демократична България“ с преференция за
№ 113 с машини и ни прилага протокол от числовите данни, в който
е отразено, че под № 113 няма нито една преференция. Направих
справка след анализа на несъответствията и получените окончателни
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резултати, които са публикувани – преференцията е отразена за
кандидат 113.
Моля да гласуваме отговор в този смисъл.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
моля процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви жалба от Политическа
партия „Благоденствие, обединение и градивност“. С жалбата ни
сигнализират, че в РИК – Велико Търново, с Решение № 59 от
1.03.2021 г. РИК – Велико Търново, са регистрирали двама
кандидати от тази партия: госпожа Мирослава Габерова и господин
Любомир Бояджиев. С Решение № 74 се допълва листата с Гален
Венелинов Илиев. В жалбата се твърди, че Централната избирателна
комисия е преустановила машинното гласуване, а там в
кандидатската листа е фигурирал допълненият господин в листата –
Гален Венелинов Илиев, но в кандидатските листи на хартиен
носител пред таблото не е фигурирал.
Направих справка на страницата на РИК – Велико Търново, и
установих, че такъв сигнал е подаден
от госпожа
М.
Г.
, Районната избирателна комисия във Велико Търново е
направила проверка, установила е, че това е така и са дали указание
с химикал да бъде добавена кандидатската листа.
В жалбата ни сигнализира също така и за такъв проблем в 25
Районна избирателна комисия, като твърди, че с Решение № 51 имат
регистрирани в листата две имена – Иван Габеров и Цветко Борисов
Попов. И в изборния ден на 4.04 при гласуването е установила, че
пред изборното помещение в кандидатската листа фигурира само
Иван Габеров, а втори номер е заличен. Направих проверка в
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Районна избирателна комисия 25 и установих, че Централната
избирателна комисия с Решение № 2199 е обявила за недействителна
регистрацията на Цвятко Борисов Попов – 23 и 25 изборен район,
тъй като той е бил регистриран в четири изборни района и съответно
му е останала регистрацията в Бургаски и в Кюстендилски изборен
район, поради което правилно 25 РИК е отбелязала на местото на
този кандидат – заличен.
Предлагам в този смисъл да отговорим на Политическа
партия „Благоденствие, обединение и градивност“ на нейната жалба.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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.
Господин Арнаудов, заповядайте.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Сигнал от Виолета Филипов, вх. №
НС-22-1612 от 5 април 2021 г. Оплаква се, че в 60-а СИК в София
един член на СИК не е носил маска. Направила му забележка. За
сведение.
П.
Т.
, вх. № НС-22-1623 от 5 април 2021 г.,
гласувала в Испания, данните бяха изнесени не в проценти, а в брой
гласове. „Моят глас, и един да е, трябва да фигурира с избраната от
мен партия, но партията я няма в листата, което означава, че
бюлетината ми е била приложена към невалидните. Прикачам
снимка. Ще чакам Вашия отговор колко тя е невалидна“. Съответно
нейна снимка с част от бюлетината. За сведение.
Жалба от Г.
П.
с вх. № НС-23-195-40 от 4 април
2021 г. Става въпрос за проблеми с машинното гласуване в Шести
избирателен район – Врачански. Аз предлагам това да бъде за
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сведение и за обобщаване, както и да бъде сложено в папката, която
сме подготвили за проблемите с машинното гласуване.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението – за сведение и съответно за обобщаване в
папката „Машинно гласуване“. Няма други предложения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Колеги, вх. № НС-23-234 от 7 април
2021 г. Това е една жалба, която е изпратена но РИК 23, но с копие
до нас от М.
В.
, която е председател на ПСИК и
която се оплаква от представител на коалиция, че е пречил да
работи комисията, да си върши работата, давал им е указания
какво и как да отчитат, врял се е в тях, снимал ги е и така нататък.
Докладвам го за сведение, тъй като ние сме в копие.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Няма
други предложения.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Сигнал № С-360 от изборния ден от
В.
Т.
в качеството му на кандидат за народен
представител от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. Оплаква се,
че на страницата на Пик.бг има материал със заглавие „Екшън в
изборната нощ. Вижте за кого ще гласуват ромите в
„Столипиново“, придружена с горещо видео. Прегледах сайта,
това е един новинарски сайт, но новините са силно жълти в него.
Набляга се на шок, екшън, драматичност. Няма конкретен линк
към това, което се визира. Не съм го и търсил особено. Докладвам
ви го за сведение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
други предложения? Не виждам.
Имате ли друг доклад? Не.
Госпожа Бойкинова.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, уведомявам ви,
че сме получили копие от частна жалба от Е.
Б.
срещу
определение на Административен съд – София-град, с което
определение оставя без разглеждане жалбата на господина срещу
Решение № 2161-НС на Централната избирателна комисия. Това е
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решението, с което определихме чрез жребий поредните номера в
бюлетината на партиите и коалициите. Макар и да обжалва това
решение, то по съществото си излага твърдения относно
несъгласието му със съдържанието на бюлетината. Съответно с
тези съображения Административният съд оставя без разглеждане,
тъй като с оспорваното решение ние сме обявили поредността на
всички партии. Решението е позитивно, не сме отказали на нито
една партия номер в бюлетината. Той обжалва с частна жалба това
определение.
Имаме срок да вземем становище. Предлагам ви да не
взимаме такова, защото определението е много подробно
мотивирано.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Има ли,
колеги, други предложения? Не виждам.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстващ.
Хайде да започнем от 3-и и 4-ти.
Първо, има две жалби за политическа агитация. Едната е от
госпожа М.
П.
Нейната жалба е, че „Демократична
България“ залива Фейсбук с реклама, номера на бюлетината и
призиви да се гласува. Това го докладвам за сведение.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Щом е във Фейсбук да е с протоколно
решение.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
има ли друго предложение, освен „без разглеждане?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, 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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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Входящият номер е НС-22-1539 от
3 април 2021 г.
Още една такава, която наистина е за сведение. Тя е за
„Гонг.бг“ с вх. № НС-22-1536 от 3 април 2021 г.
Имаме от същия ден поредното писмо от господин Блъсков,
който се интересува дали могат да заснемат в чужбина, знаете, че е
станал директор на Пресцентър във Външно министерство. Аз му
писах някакъв отговор предишния ден. За сведение. Вх. № НС-0401-178/3 от 3 април 2021 г.
Има две важни неща от 4-и. Едното е от „Прозрачност без
граници“, където описват… Хайде да се изслушваме. И аз мога да
кресна. Обясняват къде са имали проблем – три секции с номера, в
които е имало проблеми с машинното гласуване. Трябва да ги
приложим в папка. В този случай са за сведение.
Подобно писмо ми е било разпределено от 18 Избирателен
район – четири комисии, в които е имало прекратявания.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Господин Димитров, това за сведение ли е?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е за сведение и за папката.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И да се
прибират в папка „Машинно гласуване“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, разбира се.
От 6-и имаме някакъв неясен сигнал, нередности в Избори
2021 от госпожа Г.
Г.
, вх. № НС-22-1633 от 6 април
2021 г. Това остава за сведение. Не е много ясно – защо имало
толкова малко гласували в чужбина, процент.
От следващия ден е нещо, за което спомена господин
Андреев. Вх. № НС- 06-6-237 от 8 април 2021 г., с което
Общественият съвет ни копира сигнала до главния прокурор по
повод на… Това вече го обяснявахме, но добре е да мине. За
сведение.
Имаме една госпожа, която на 6-и също е искала достъп до
обществена информация и защо сме регистрирали господин
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Божков с партия и така нататък. Това също е за сведение, няма
смисъл да го обсъждам.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Само
искам да уточня, че господин Божков не е регистриран в
Централната избирателна комисия.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, така е.
Защо сме разрешили еди-коя си партия? Сложно е, дълго
описание – Симеон Сакскобургготски и така нататък. Вх. № НС22-1499/2 от 6 април 2021 г.
Оставям две-три преписки и за утре или вдругиден.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Уважаеми колеги, аз ще докладвам три жалби за сведение.
Първата е с вх. № С-249 от 4 април. Става въпрос за
избирателка, която ни сезира, че ч 34-о училище в София има
пердета, картите за машинното гласуване и химикалките не се
дезинфекцират. Това е за сведение.
Втората жалба е с вх. № С-250 от 4-ти е от кандидат за
народен представител, който ни информира, че в секция в гр.
Добринище се намесват да гласуват лица, които са непознати за
местното население. Това също го докладвам за сведение.
И третият сигнал, който докладвам за сведение, е с вх. № С239 от 4 април. Това е всъщност жалба до Районна избирателна
комисия в Монтана с копие до ЦИК. Става въпрос за изборния ден
на 4-ти, че в една секция в гр. Лом се допуска представител или
застъпник на определена коалиция да води целия изборен процес.
Тези три жалби ги докладвам за сведение.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Първо, няколко сигнала във връзка с това, че секционните
избирателни комисии не отбелязвали в избирателния списък дали
избирателят е гласувал машинно. Това е сигнал от
С.
Д.
, вх. № НС-23-195-37. Същият сигнал от Т.
М.
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– вх. № С-302. Същият сигнал и от Н.
И.
, вх. № С-187.
Сигнал от Ж.
Т.
, вх. № С-157.
Има един обратен сигнал: имат ли право членовете на
секционната избирателна комисия да си записват в избирателния
списък начина на гласуване – машинно или на хартия. Това е вх.
№ С-126.
Следващият сигнал с вх. № С-283 е, че бюлетината на
машинното гласуване не била както хартиената, както е по Изборния
кодекс, а на три страници и това не съответствало на изискванията
да бъде еднакъв форматът на двете бюлетини. Също за сведение.
Сигнал вх. № С-145: в секция 15 в Пазарджик избирателят
З.
С.
взела бюлетината, тя изглеждала с прегънат ъгъл и
не обърнала внимание, че липсва отрязъкът. След това пуснала я в
урната и пита дали ще бъде зачетен гласът й. За сведение.
Сигнал вх. № С-284 от Б.
Д.
Оплаква се, че в
секция № 43 в „Младост“ хората чакали с часове и не била
направена нужната организация за гласуване.
Вх. № НС-23-195-46 – сигнал, че разписките от машинното
гласуване се поставят в картонени кутии. Трябвало да се поставят в
здрави кутии, както при хартиения вот. Също за сведение.
Вх. № НС-22-1637 от 6 април 2021 г. от Л.
Л.
: не ни
работи сортирането в уеб сайта и качва някаква снимка, че не било
подреждането както трябва. Също за сведение.
Вх. № НС-22-1644 от 6 април 2021 г. от Б.
Х.
Констатира, че гласът й го няма. Гласувала машинно за партия,
където няма нито един машинен глас, което е невъзможно. Прилага
снимки. Обаче от тези снимки не става ясно нито в коя секция е,
нито за коя партия е гласувала. Просто това са скрийншотове от
сайта на Централната избирателна комисия. Също за сведение.
Дотук засега спирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Бойкинова, заповядайте.
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
доклада на господин Войнов относно това, че в избирателния списък
не се отбелязвало в графа „Забележки“, че избирателите са гласували
машинно, постъпиха и други сигнали, които бях разпределила и на
други колеги. Да, вярно е, че в чл. 268, ал. 5 има такова изискване,
но в същото време в чл. 275 с измененията в Изборния кодекс от
2020 г. е отменена т. 5 на чл. 275, ал. 1, която гласеше, че броят на
избирателите, гласували машинно според отбелязванията в графа
„Забележки“ на избирателния списък, се отбелязва в протокола. С
изменението това отбелязване вече като съдържание в протокола го
няма, поради което е излишно да се отбелязва това записване в
Изборния кодекс, тъй като то служи за контрола – броят на
подписалите се да е равен на броя на гласувалите.
Отделно от това направих си труда да проверя два-три
протокола с машинно гласуване, в които имаше гласували по двама
избиратели за една и съща партия, тоест техният вот би могъл да
бъде разкрит, ако има такова записване в изборния списък, че са
гласували машинно.
В множеството от сигналите едва ли не избирателите считаха,
че ще бъдат недействителни тези гласове. Това не е така, нито пък
съставлява нарушение на Изборния кодекс, въпреки многобройните
такива получени сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Само два въпроса. Първият въпрос, който ви докладвам, е, че
с вх. № ЕП-08-111/2 от 8 април 2021 г. е пристигнало уведомление
до Централната избирателна комисия, че е отменено Решение №
584-ЕП от 1 август 2019 г. То е във връзка с нарушение на режима на
Изборния кодекс по повод на европейските избори. Имаме 14дневен срок за касационно обжалване, който изтича на 22 април.
Докладвам само за сведение това уведомление, защото все още
самото решение не е публикувано на сайта на съда, за да може да го
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внеса и да вземем решение дали да бъде обжалвано или не. Това е
първият въпрос, който искам да докладвам.
И вторият, ако позволите, да се върнем към жалбата на
госпожа Р.
, която докладвах в „Гласуване извън страната“, тя
е с вх. № НС-23-238 от 7 април 2021 г. Докладвах жалбата за
сведение не само защото тя твърди, че има съществено
несъответствие между качените на страницата на ЦИК данни от
секция „Числови данни“ и публикувания секционен протокол.
Всъщност при проверката, която извърших, няма никакво
несъответствие в този смисъл, абсолютно идентични са данните,
които имаме в секцията „Гласуване извън страната“.
Предлагам да изпратим кратко писмо на тази госпожа, тя е
председател на секционна избирателна комисия № 144 в гр. Хам, че
при извършена проверка на 9 април не е установено несъответствие
между секция „Числови данни“ и публикувания секционен протокол
на секция № 144 в гр. Хам, Германия. Това да е писмения отговор.
Това ми е предложението. Това ми е вторият въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението на господин Николов.
Процедура по гласуване на отговора.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 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.
Колеги, минаваме към десета точка. Госпожа Стефанова.
Точка 10. Отговори по въпроси на граждани.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, имам няколко писма със
запитвания за окончателна избирателна активност. Едното е с вх. №
НС-22-1652 от 7 април от Иван Кръстев с копие до госпожа М.
Н.
, с копие до пет телевизии, с което ни казва, че, на първо
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място, вече е 10,00 ч. на 7 април, изборите бяха проведени на 4-ти,
но не е оповестена окончателната избирателна активност. Вчера
взехме Решение № 2428, с което обявихме резултатите от
гласуването и разпределянето на мандатите, така че днес на
официалната страница е публикувана окончателната избирателна
активност.
На второ място, казва, че на сайта е записана избирателна
активност към 17,00 ч. – 40,18%, което е чул и онлайн от
излъчването, но тази сутрин информацията е променена на 29,8%.
Какво наложи тази промяна?
Предлагам да го оставим за сведение.
Докладвам и поредица аналогични запитвания: вх. № НС-221649 от 7 април, вх. № НС-20-140 от 6 април от Шуменска
телевизия, също така от днес вх. № НС-22-1662 и вх. № НС-22-1661.
Всичките за сведение.
Имам и едно запитване от 5 април с вх. № НС-22-1624
от
Б.
В.
, която казва, че в РИК 03 – Варна, секция 107 има
разминаване между брой действителни гласове и бюлетини, като не
уточнява коя точно е разликата, а дава пример.
Аз направих справка с протокола № 030602107 – има
поправки с три подписа, но реално действителните бюлетини и
отразените преференции и без преференции съответстват. Така че е
за сведение. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-23-195-27 от 4 април. Писмото е от Д.
П.
и тя
пита дали ще бъдат анулирани гласовете на гласувалите с машина
в област Велико Търново.
Предлагам да й изпратим писмо, с което да я уведомим, че
гласовете на всички избиратели, които са гласували чрез
специализирано устройство за машинно гласуване в област
Велико Търново, са отчетени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-22-1622
от 5 април 2021 г. Писмото е от А.
К.
, която е кандидат
за народен представител и пита как може да разбере броя на
получените от нея преференциални гласове?
Предлагам да й изпратим писмо, с което да я информираме,
че с Решение № 2428-НС от 8 април на ЦИК са обявени резултатите
от гласуването и разпределението на мандатите в 45-ото Народно
събрание. В приложението към това решение са обявени броят на
получените предпочитания/преференции за кандидатите по
кандидатски листи в отделните изборни райони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо с вх. № НС-22-1632 от 6 април
2021 г. от Б.
Х.
, която твърди, че е гласувала с
хартиена бюлетина с избрана преференция, но в публикувания
протокол избраният от нея кандидат има нула преференции от
хартиени бюлетини. Пита ни: ако публикуваният протокол е
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финален, какъв е надлежният ред, по който може да подаде искане за
повторно преброяване?
Подготвил съм писмо, с което да я уведомим, че секционната
избирателна комисия е компетентна да установи резултатите от
гласуването в избирателната секция и да впише данните в протокола
на СИК. Изборният кодекс предвижда ново преброяване на
гласовете само, в случай че Районната избирателна комисия
установи съществено несъответствие във вписаните в протокола
данни, което не може да се отстрани от СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо с вх. № НС-20-137 от 7 април 2021
г. от Т.
П.
Той пита кога ще публикуваме отворените данни
в машинно четим формат от изборите?
Подготвил съм писмо, с което го информираме, че
резултатите от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
вече са публикувани на интернет страницата на Централната
избирателна комисия, в това число и в машинно четим формат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Един въпрос за сведение: защо не
публикувате резултатите от изборите – вх. № НС-22-1605 от

91
К.
К.
Пита: каква институция сте – държавна или
частна? Къде на сайта може да се видят резултатите и промените в
изборния вот? Те са публикувани на сайта. За сведение.
И още един въпрос има от изборния ден – вх. № НС-23196/7, даже името не може да се разчете: когато избирател гласува
с машина, но разписката за вота му излезе наполовина какво
трябва да направи секционната избирателна комисия? Това го
докладвам за сведение.
Това е засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, докладвам ви
вх. № НС-23-241 от 9 април 2021 г. за сведение. Касае изборния
ден в Република Германия и анализ.
Вх. № НС-22-1647 от 6 април 2021 г. Касае оплакване
срещу знаците на членовете на секционната комисия. Трябвало
според него да има и трите имена и ЕГН. За сведение.
Вх. № НС-22-1619 от 5 април 2021 г. Имало проблем с
отразената преференция на нашата страница. За сведение.
За сведение, пак въпрос на гражданин, този вече е и за
анализ по отношение на провеждането на изборите в чужбина, вх.
№ НС-23-215 от 4 април 2021 г.
Също така за анализ за изборите в чужбина по отношение
на възможността на хората да упражняват правото си на глас, поспециално в Лондон. Вх. № НС-22-1604 от 5 април 2021 г.
Вх. № НС-22-1609 от 5 април 2021 г. също е за анализ на
ЦИК по отношение на провеждането на изборите в Манчестър,
Великобритания.
Вх. № НС-04-02-58 от 5 април 2021 г. – същото.
Вх. № НС-22-1629 от 5 април 2021 г. – също по отношение
на това, че секцията в Берлин е затворила в 20,30 ч.
Вх. № НС-23-235 по отношение на действия на член на
секционна избирателна комисия. Сигналът е изпратен три дена
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след изборите. Нищо не можем да направим към момента. За
сведение и анализ.
Вх. № НС-23-240 от 8 април 2021 г. отново жалба по
отношение на изборния ден четири дена след изборния ден.
Вх. № НС-22-1626 от 5 април 2021 г. жалба по отношение
на това, че са им събрали документите в 20,00 ч. Удължили са
изборния ден до 21,00 ч., обаче в 21,00 ч. вместо да ги пуснат да
гласуват до 22,00 ч. например, са им върнали документите.
Тук предлагам да се отговори на госпожа М.
Б.
, че
не е налице закононарушение, както тя предполага, че действията
са съгласно чл. 220, ал. 2 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Гласуваме.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева Таня
Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Още две за сведение – вх. №
НС-22-1616 и вх. № НС-23-224.
Тук имам едно съобщение от съда, може би нещо съм
объркал с документите, но предлагам да ви го докладвам сега,
съвсем кратко е.
Вх. № НС-06-126-1 от 6 април 2021 г. – определение на
Административен съд – София-град по дело № 3271 по описа за
2021 г. е оставил без разглеждане жалбата на коалиция
„Патриотична коалиция ВОЛЯ и НФСБ“ срещу писмото на
Централната
избирателна
комисия
по
отношение
на
Методическите указания и е прекратено производството.
Вх. № НС-22-1669 от 9 април 2021 г. – възражение от
госпожа С.
Д.
П.
по акта за установяване на
административно нарушение. Трябва да се отнесе към вниманието
на административно наказващия орган.
Това е.

93
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Арнаудов.
БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в
днешното заседание вх. № ЦИК-12-22, получено в изборния ден –
4.04.2021 г. от господин Стоил Стоилов, който поставя интересни
въпроси относно машинното гласуване и най-вече неговото
спиране в Четвърти многомандатен изборен район.
Предлагам Централната избирателна комисия да се
запознае с това писмо и да го обсъдим на работно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, за
запознаване и обсъждане в работна група „Машинно гласуване“.
Друг доклад имате ли? Не.
Колега Николов, имате ли въпроси и отговори?
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Да, само два за сведение.
С вх. № НС-10-172 от 2 април 2021 г. госпожа Каролина
Кьолер – кандидат за народен представител, ни информира, че в
Мездра има постъпили само пет заявления до 31 март за гласуване
с ПСИК за карантинирани, но ни информира и ни пита: от тези,
които се карантинират на 1, 2 и 3 април как биха могли да
гласуват? Докладвам въпроса за сведение.
И вторият въпрос, който докладвам, е поредното заявление
за достъп до обществена информация, което е с вх. № НС-29-7-4
от 7 април 2021 г. относно състава на секционната избирателна
комисия 21 в РИК – Сливен. Докладвам за сведение. Ние
отговорихме на този въпрос, насочихме гражданина към протокол
286. Той изглежда го е прочел, но въпреки това желае да му бъде
предоставена обществена информация. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Дюкенджиева.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № С172 от 4 април има постъпил сигнал и въпроси от господин Д.
А.
, който е бил застъпник в една секция и не му е дадено да
гласува.
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Аз, колеги, ви предлагам проект на отговор – да му
отговорим, че в секцията, в която е застъпник, по принцип може
да се гласува, само ако има постоянен адрес, или ако има настоящ
адрес и е подал заявление до 20 март да бъде вписан в списъка по
настоящ адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,
процедура по гласуване на отговора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И, колеги, с вх. № Ж-175 от
4 април 2021 г. по същия начин въпросът е защо не е възможно да
се гласува в град, различен от постоянния адрес.
Проект на отговор, както беше с нашите въпроси и
отговори, че може да се гласува само по постоянен или по
настоящ, ако е подадено заявление в срок до 20 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: И, колеги, последно сигнал с №
С-367. Докладвам го за сведение. Това са въпроси защо в едната
секция има 900 избиратели, а в съседната има само 500
избиратели?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Преминаваме към тринадесета точка. Госпожо Солакова,
заповядайте.
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Точка 13. Разни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа
трябва да е публикувано съобщението във връзка с
възнагражденията на членовете на секционните избирателни
комисии. Моля да го видите, ние го гласувахме.
Докладвам ви едно писмо, което сме получили от госпожа
С.
В.
в качеството й на председател на секционна
избирателна комисия. Тя ни уведомява, че едно лице, което е било
член на секционна избирателна комисия на 3 април се е явило и
участвало при приемането на документите, на 4 април сутринта се
е явило навреме, но към 12,00 ч. по здравословни причини е
напуснало секционната избирателна комисия. Извършена е замяна
в секционната комисия обаче възнаграждението се изплаща само
на втория член, цялото възнаграждение, предвидено за член на
секционна избирателна комисия, без да
се изплати
допълнителното възнаграждение за 3 април. Така първоначално
назначеният член не е получил никакво заплащане.
Има и друг случай, при който има замяна в рамките на
няколко часа – вторият, който е довършил изборния процес,
изборния ден, подписал е протокола, на него е изплатено
възнаграждението.
Считам, че всички документи се намират в Районната
избирателна комисия, в случая в Ямболски изборен район.
Предлагам ви да изпратим писмото по компетентност до РИК №
31 – Ямболски, с копие до госпожа Силвия Велкова, и да
предложим Районната избирателна комисия да изпрати съответно
писмо до общинската администрация, като уточни лицата, които
са участвали в съответния ден – на 3 април при приемането на
документите и подреждането на изборното помещение, и да
изразят
становище
относно
изплащане
на
частично
възнаграждение, пропорционално на времето за работа в
съответната секционна избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението.
Процедура по гласуване на писмо до Районната избирателна
комисия с копие до госпожата.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме окончателен
констативен протокол с вх. № НС-26-32 от 5 април 2021 г. от
Печатницата на БНБ в изпълнение на договора, сключен за
отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване в страната и
извън страната. Приложени са всички необходими документи
относно подписването на окончателния констативен протокол и
приемането на работата. Видно от този протокол удостоверява се
получаването на 7 млн. 304 хил. броя хартиени бюлетини,
разпределени по изборни райони и са посочени изборните райони.
Цялата документация се намира в този класьор.
Изготвено е становище от служителите, които отговарят за
изпълнението на договора и следят неговото изпълнение. Той е
публикуван във вътрешната мрежа, вх. № ЦИК-09-119 от 9 април
2021 г. Тяхното становище е, че са налице всички условия за
приемането на работата по изпълнението на договора до момента
с представянето на този окончателен констативен протокол и той
може да бъде подписан от председателя на Централната
избирателна комисия.
Плащането по договора ще бъде извършено, след като в
ЦИК бъдат представени доказателства за извършено плащане към
подизпълнителите по изпълнението на този договор – „Демакс“ и
„Демакс Ди Пи Ай“.
Предлагам да приемем протоколно решение за одобряване
подписването на окончателния констативен протокол, да
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упълномощим председателя да подпише, както и с писмо да
изпратим приложен един екземпляр, предназначен за Печатницата
на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги чухте
предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Димитров, имате ли?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не. В понеделник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Господин Войнов, имате ли доклад?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-06-6-232 от 5 април. Писмото е от Главна дирекция
„Национална полиция“ и е във връзка с жалба от П.
Т.
,
който след извършена проверка не е допуснат за участник като
техник във връзка с машинното гласуване. По жалба от същия
подател е образувано административно производство за проверка
по реда на АПК. От страна на Главна дирекция „Национална
полиция“ са предприети необходимите действия за проверка и
изясняване на фактите и обстоятелствата по жалбата. В тази
връзка искат да изяснят чрез Централната избирателна комисия
следните факти и обстоятелства: дали „Сиела Норма“ има
отношение към провеждането на машинното гласуване, дали и
известно ли е на ЦИК да е давано указание на „Сиела Норма“ да
изготвя списък на техниците, които да бъдат проверявани за
съдебно минало и извършени престъпления, от кой компетентен
орган и на какво правно основание, и Централната избирателна
комисия разполагала ли е с информация кои длъжностни лица или
компетентен орган са давали указания на „Сиела Норма“ да не
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бъдат допускани техници до участие в машинното гласуване, кога
как и на какво основание?
Тъй като проверките бяха извършени от Министерството на
вътрешните работи, предлагам да изпратим писмото по
компетентност на министъра на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.
Колеги, с протоколно решение приехме срещата с мисията
на ОССЕ да се проведе на 13 април 2021 г. от 10,00 ч., но
получихме молба от тях, ако е възможно на същата дата от 11,15
ч., тъй като ръководителят на мисията е ангажиран в 10,00 ч.,
държи да се срещнем и моли да бъде в 11,15 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, да
гласуваме отговор да потвърдим за 11,15 ч.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви за сведение с вх. № НС-20106 имейл, изпратен ни от Канал 5, телевизия Македония, с което
са искали преди това акредитация за изборния ден, но заявлението
им е било подадено след срока. Затова ви го докладвам за
сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-07-50 от 8 април 2021 г.
от Ф.
З.
– журналист от Италия, който моли да
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му дадем информация за избирателната активност на секциите в
чужбина и по-специално и за Италия.
Предлагам отговор: Централната избирателна комисия не
отчита избирателната активност извън страната поради липса на
предварителни списъци на избиратели. На интернет страницата ни
можете да намерите брой избиратели за всяка секция в чужбина. И
предлагам в последно изречение да дадем информация относно
общо гласували в Италия български граждани в изборите за
народни представители на 4 април.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги,
процедура по гласуване на отговора.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло
Ивков).
ТАНЯ ЦАНЕВА: И последно за сведение докладвам вх. №
ЦИК-12-19 от 2 април, ние сме в копие. Писмото е от
Обществения съвет до главния прокурор, с което приветстват
създаването на Междуведомствено звено за противодействие на
престъпленията и нарушенията и предлагат три лица от
Обществения съвет да участват в това Междуведомствено звено.
За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Ивков.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Предлагам по това писмо, не разбрах от
коя дата е, но от която и да е, доста отдавна, да проведем нарочно
работно заседание и то да бъде вкарано в заседанието в
понеделник, в неделя също ще има, за да изрази своето становище
Централната избирателна комисия, ако ние постигнем общо такова
становище, тъй като този въпрос е интересен и не е маловажен.

100
Няма да изказвам мнението си по същество, но моля да
бъде върнат в понеделник в следобедната част, за да може преди
това да има на работна група обсъждане по въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега
Цанева?
ТАНЯ ЦАНЕВА: Оттеглям, колеги, писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли? Благодаря.
И, уважаеми колеги, последно госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писма, които са постъпили във връзка
с машинното гласуване за конкретни секции и конкретно проявени
проблеми при машинното гласуване и ви предлагам всичките тези
писма да бъда приложени към папка „Машинно гласуване“ и взети
предвид, когато се анализира този въпрос.
Само за сведение – вх. № НС-23-195-32 от 4 април,
от
Г.
Г……….; вх. № НС-15-362 от 4 април от 23 РИК с
обобщение за район „Студентски“; вх. № НС-23-196-16 от 4 април
от К.
П.
; вх. № НС-23-195-39 от 4 април
от
А.
Б.
Това за сведение.
Пристигнало е писмо от Сдружение „Демокрация и
законност“, с което ни се предлага незадължителният характер на
сгъването на бюлетината да стане задължителен, за да се избегне
разгъването. За сведение ви го докладвам, с вх. № НС-23-209-04.
С вх. № НС-23-229 от 6 април Б.
Д.
ни
уведомява за затруднения при предаването на протоколите от СИК
в РИК и предложение да се помисли в бъдеще за онлайн
платформа.
С вх. № НС-22-1617 от 5 април С.
П.
– също
сигнал за затруднения и опашки при предаване на материалите.
Л.
Д.
има интересно питане: „Здравейте!
Към кого да се обърна, за да разбера личната ми карта, която
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забравих, дали е взета от някой член или е оставена някъде,
никакви координати“. Докладвам ви го за сведение.
Вх. № НС-23-196-14 от 4 април. И.
С.
ни казва, че
не е отбелязана при гласуването, че е гласувала машинно. За
сведение.
Д.
П.
, вх. № НС-22-1667 от 9 април казва,
че все още по улиците на гр. Ихтиман има агитационни материали.
За сведение.
Един сигнал, който ни е препратен с вх. № НС-10-185 от 5
април от Районна избирателна комисия – Враца, с искане на
избирател за повторно преброяване на бюлетини в определена
секция.
И последно ви докладвам два входящи номера – две писма,
със съдържанието на които можете да се запознаете в моя папка:
вх. № НС-22-1625 от 5 април, и вх. № НС-22-16-50 от 7 април. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колеги, съвсем накратко, преди да закрия заседанието, да
качим съобщение във връзка с приетото днес Решение № 2438-НС,
а именно за определянето на народните представители, избрани
многомандатните изборни райони в повече от един, тоест в два
многомандатни изборни райони, така че освен решението, което
ще бъде качено, да оповестим това и по този начин, за да можем в
срока, предвиден от закона, да бъдат представени заявленията от
страна на избраните народни представители от кой изборен район
желаят да бъдат избрани.
В тази връзка предлагам протоколно решение за качване на
това съобщение. Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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И, уважаеми колеги, във връзка с предстоящото взимане на
решението в неделя, а именно за обявяване на окончателния
списък на избраните народни представители, колеги, предлагам да
изпратим прес съобщение, с което да уведомим медиите, че в
11,00 ч. след приключването комисията ще даде кратък брифинг за
оповестяване на решението.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание.
Насрочвам следващото заседание на 11 април 2021 г. в 10,00 ч.
(Закрито в 19,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова
Нина Иванова

