
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 271 

   

На 19 януари 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Решение № 23 от30 март 2019 г. на ЦИК за избиране на говорители 

на ЦИК. 

 Докладва: Александър Андреев 

2. Проекти на решения за регистрация/допускане на партии и 

коалиции за участие в частичните избори. 

 Докладва: Силва Дюкенджиева 

3. Доклад относно годишна оценка на дейностите по 

системите на финансово управление и контрол. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

4. Приемане на концепция за разяснителна кампания в 

изборите за народни представители. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

5. Доклад относно произвеждане на местен референдум. 

 Докладва: Катя Иванова 

6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

 Докладва: Йорданка Ганчева 

6а. Машинното гласуване. 

 Докладва: Таня Йосифова 

7. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Николай Николов, Катя Иванова, 

 Мирослав Джеров, Бойчо Арнаудов 
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8. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Кристина Стефанова, 

 Силвия Стойчева 

8а. Доклади по жалби и сигнали. 

 Докладва: Николай Николов 

9. Доклади по административнонаказателни преписки. 

 Докладва: Георги Баханов 

10. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Николай Николов, Силва Дюкенджиева, 

 Емил Войнов 

11. Разни. 

 Докладват: Николай Николов, Димитър Димитров, 

 Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Мирослав Джеров, 

 Александър Андреев, Таня Йосифова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.     

 

Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Виждате дневния ред във вътрешната мрежа, който е обявен. Ще 

дам думата на колегите, които желаят да допълнят с доклади точките 

в дневния ред. 
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Присъстват всички членове. Единствено колегата 

Бояджийски ще закъснее, тъй като има ангажимент, а колегата 

Арнаудов в момента не е в залата, тъй като подготвя преписки. 

Заповядайте, госпожо Йосифова. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря. Доколкото виждам, няма 

точка за машинно гласуване, моля да я включите и да ме включите в 

точка „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, включваме нова точка в дневния ред – точка 6а, която да е 

машинно гласуване. Записвам ви, колега Йосифова, в точка „Разни”. 

Колегата Войнов има думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може, да ме преместите от точка 

„Разни” в точката отговори на въпроси на граждани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други? 

Колегата Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Аз ще помоля да се обособи точка по 

жалби и дела, дотолкова доколкото имам да докладвам преписка по 

висящо дело.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде 

точка 8а – Доклади по жалби и сигнали. 

Други предложения има ли? 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

дневния ред. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,  

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Започваме с точка втора от дневния ред. Заповядайте, колега 

Дюкенджиева. 

 

Точка 2. Проекти на решения за регистрация/допускане на 
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партии и коалиции за участие в частичните избори. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря, господин 

председател. Уважаеми колеги, в моя папка в днешно заседание има 

четири проекта за допускане. 

Първият проект, който предлагам, е на партия „ВМРО-

Българско национално движение”. 

Постъпило е заявление от партия „ВМРО – Българско 

национално движение“, подписано от Ангел Чакъров – 

упълномощен от представляващия партията Красимир Каракачанов, 

заведено под № 2 на 18 януари 2021 г. в регистъра на партиите за 

участие в частичните избори за кмет на община Баните, област 

Смолян, кмет на община Мъглиж, област Стара Загора, кмет на 

кметство Мъглен, община Айтос, област Бургас, за кмет на кметство 

Трояново, община Камено, област Бургас, кмет на кметство Боян, 

община Венец, област Шумен, кмет на кметство Слънчево, община 

Аксаково, област Варна, кмет на кметство Калейца, община Троян, 

област Ловеч, кмет на кметство Николаево, община Плевен, област 

Плевен, кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, 

област Плевен, кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област 

Враца и кмет на кметство Поточарка, община Крумовград, област 

Кърджали, насрочени на 28 февруари 2021 г. 

Заявеното наименование за изписване върху бюлетината.  

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

правно състояние на партията, издадено на 04.01.2021 г.; 

удостоверяване от Сметната палата за внесени от партията 

финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.; и пълномощно № 1 от 

08.01.2021 г. в полза на Ангел Василев Чакъров. 

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1071-

МИ от 11.09.2019 г. за участие в общите избори за общински 

съветници и за кметове.  

Предлагам Централната избирателна комисия да допусне 

партия „ВМРО – Българско национално движение“ за участие в 

частичните избори, така както бяха изброени – всъщност всичките.  
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева.  

Колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Дюкенджиева проекта на решение. Има ли предложения към текста 

на решението? Не виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване на решението за регистрация на 

партия „ВМРО – Българско национално движение”. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Дюкенджиева, това е Решение № 1931-МИ. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми господин председател,  

уважаеми колеги, имам предложение в следващите решения, тъй 

като тепърва предстоят такива, да не четем всички общини и 

кметства, в които ще се произведат частични избори, а да изчетем 

само тези, в които има по-малко кметства за насрочените избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Мисля, че има 

съгласие и няма смисъл да подлагаме предложението на гласуване – 

при докладването да се изброяват местата само когато не са 

всичките, в които има насрочени избори, а когато регистрацията е за 

всички, просто да се казва, че се отнася за всички избори, насрочени 

за 28 февруари. 

Продължете, колега Дюкенджиева. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, следващият проект е на партия „Национално 

движение за стабилност и възход“ (НДСВ). 
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Заявлението е под № 4, вписано в регистъра на 18 януари, и е 

за всички насрочени частични избори на 28 февруари. 

Приложени са всички необходими документи: удостоверение 

за актуално състояние на партията; удостоверяване от Сметната 

палата; пълномощно, подписано от тримата съпредседатели в полза 

на един заместник-председател – Съби Събев. Пълномощното е 

приложено към преписката. 

Партията е регистрирана с Решение № 1061-МИ от 

11 септември 2019 г. 

Предлагам Централната избирателна комисия да допусне 

партия „Национално движение за стабилност и възход” във всички 

частични избори, насрочени на 28 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Дюкенджиева. 

Има ли предложения по проекта на решение? Не виждам 

вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Дюкенджиева, това е Решение № 1932-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Продължавам. 

Уважаеми колеги, следващият проект за решение е за допускане на 

политическа партия „Движение 21”, отново за всички избори на 

28 февруари 2021 г. 

Заявлението е подписано от упълномощено лице Данаил 

Георгиев, упълномощен от представляващия партията Татяна 

Дончева. 

Приложени са: удостоверяване за актуално състояние от 

11 януари 2021 г.; удостоверение от Сметната палата; пълномощно. 
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Партията е регистрирана с наше Решение № 1051-МИ от 

11 септември 2019 г. 

Предлагам да допуснем партия „Движение 21” за участие в 

частичните избори на 28 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

госпожо Дюкенджиева. 

Колеги, виждате проекта на решение. Има ли предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов,  Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 1933-МИ. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление от коалиция „БСП за България”, подписано от 

представляващия коалицията Корнелия Нинова. Заведено е под № 1 

на 18 януари в регистъра на коалициите. Заявлението е за участие 

във всички частични избори, насрочени на 28 февруари 2021 г. 

Представени са удостоверения за актуално състояние на 

петте партии, участващи в коалицията, както и удостоверение от 

Сметната палата на всички пет партии, и пълномощно от Корнелия 

Нинова на упълномощеното лице Аглика Виденова. 

Предлагам Централната избирателна комисия със свое 

решение да допусне коалиция „БСП за България” за участие в 

частичните избори на 28 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ако няма 

предложения по текста на решение, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай 
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Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Дюкенджиева, това е Решение № 1934-МИ. 

Уважаеми колеги, с оглед на подготвянето на проекта на 

решението по точка първа, минаваме към точка трета. 

Заповядайте, колега Стефанова. 

 

Точка 3. Доклад относно годишна оценка на дейностите по 

системите на финансово управление и контрол.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

взетото протоколно решение и издадената заповед за определяне 

състав на комисия, която да направи анализ и годишна оценка за 

съществените рискове по СФУК, да изготви доклад и риск-регистър, 

както и да направи преглед и последващ контрол на Вътрешните 

правила за системите на финансово управление и контрол и 

предложение за актуализация, във вътрешната мрежа в моята папка 

е публикуван доклад на комисията заедно с изготвения риск-

регистър и приложението за прегледа на Вътрешните правила. Моля 

да се запознаете. 

След извършения анализ и съгласно действащите Вътрешни 

правила по СФУК общата оценка по петстепенната скала е оценена 

като „среден риск” и след идентифициране на предприетите 

действия за управление на риска степента, която е определила 

комисията, е „нисък риск”. 

Докладът е изготвен съгласно Вътрешните правила по СФУК, 

както и стратегията, която действа към момента в Централната 

избирателна комисия. Риск-регистърът е съобразен с предстоящите 

два избора за 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, надявам се, че сте се запознали доклада, за да може той да 

бъде одобрен, така както е представен, заедно с регистъра. Аз 

благодаря на комисията за работата й. 

Има ли въпроси към доклада на комисията или е достатъчно 
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подробен и може да бъде приет и одобрен? Не виждам желаещи за 

изказвания.  

Процедура по гласуване на протоколно решение за приемане 

работата на комисията. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за – 18 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Благодаря, колега Стефанова. Заповядайте и по точка 

четвърта. 

 

Точка 4. Приемане на концепция на разяснителна кампания в 

изборите за народни представители. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в моята папка е публикуван проект на концепция 

относно разяснителна кампания във връзка с провеждането на 

изборите за народни представители на 4 април. Моля да се 

запознаете. Миналата седмица я обсъждахме в работна група и са 

нанесени корекциите, които обсъждахме тогава. 

Колеги, в Раздел II „Цели”, т. 3, „Повишаване доверието в 

работата на изборната администрация, създаване на безопасна среда 

от заразяване на всички участници в изборния процес” ще допълня с 

„повишаване доверието в органите за управление на изборите”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Стефанова.  

Уважаеми колеги, с оглед запознаването с концепцията 

предлагам пет минути почивка, тъй като има колеги, които желаят 

да се запознаят по-подробно с целите. 

Прекъсваме заседанието за пет минути, за да могат колегите 

да се запознаят, и след това ще продължим. Това е и добра 

възможност с оглед мерките за осигуряване на безопасни и 
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здравословни условия да бъде проветрена залата. Благодаря ви. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия. Колегата Стефанова в момента е извън залата, за да можем 

да продължим по точка 4. 

Връщам по точка първа: 

 

Точка 1. Проект на решение относно изменение и 

допълнение на Решение № 23 от 30 март 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Във вътрешната 

мрежа в моята папка е публикуван проектът на решение, с което с 

оглед избора ми за председател, ме освобождавате като говорител на 

Централната избирателна комисия. Предлагам на моето място да 

бъде избран като говорител на Централната избирателна комисия 

колегата Димитър Димитров. Правя това предложение с оглед, че 

всички вие го познавате, имаме впечатление и от неговата работа и 

възможността му да изпълнява тези функции. По този начин 

Централната избирателна комисия ще допълни говорителите с още 

един говорител, каквато е била практиката на Централната 

избирателна комисия винаги досега и с оглед на това, че аз като 

председател нямам възможност да участвам във всички покани, 

които медиите отправят към Централната избирателна комисия за 

проследяването на нейната работа, поставянето на злободневни 

въпроси към определена дата в процеса на подготовката на изборите, 

въпроси, които би било добре ние чрез нашите говорители да 

разясняваме.  

Централната избирателна комисия като независим държавен 

орган, който е натоварен с процеса по подготовката и провеждането 

на изборите, е необходимо да отправя ясни послания за това как 

следва да бъде прилаган законът, съответно какво е необходимо да 
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бъде направено и какви мерки се предприемат с оглед осигуряване 

правото на избирателите да гласуват и да бъдат опазени животът и 

здравето им. 

В тази връзка все по-често се налага да участваме и да даваме 

отговор на всички въпроси, които се поставят, тъй като често пъти 

мълчанието на Централната избирателна комисия се използва, за да 

бъдат отправени в посока, различна – считам аз това е мое мнение – 

от правилното прилагане на закона. 

Виждате проекта. Благодаря ви за думите, които бяха уводни 

към решението. Виждате проекта, ако имате предложения по 

отношение на текста на проекта, моля да ги направите. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам, тъй като съм съгласен 

напълно с вас, че това е изключително важен въпрос, решава се 

веднъж, да поканим колегите, които са извън зала, но са в сградата, 

да участват в избора на говорител на Централната избирателна 

комисия. Процедурно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ивков. Преди да открия заседанието всички бяха поканени и 

аз пак каня всички колеги да вземат участие в гласуването, но, 

разбира се, това е преценка на самите колеги дали да са в момента в 

зала или имат административни преписки, които да обработват, за да 

бъдат докладвани в следващите точки. 

Ако нямате предложения по текста на самото решение, аз 

предлагам да го подложим на гласуване. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Имам дуплика. Както поканихме колегата 

Джеров да се върне от отпуск, за да сме всички тук, като гласувахте 

цената на машините, което беше също такъв възлов въпрос, така 

държа и това ми процедурно искане да бъде подложено на гласуване 

и да влязат колегите в зала. В ЦИК няма въздържали се, гласува се 

„против” или „за”. И не виждам смисъл хора, които са тук, не 

отсъстват по обективни причини, да не участват в обсъждането и в 

избора на говорител на ЦИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има процедурно 

предложение от колегата Ивков, аз ще го подложа на гласуване. 

Процедура по гласуване на предложението на колегата Ивков 

да спрем заседанието и да поканим всички отсъстващи в момента 

колеги да влязат в залата. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 4 (Ивайло Ивков, Емил 

Войнов, Николай Николов, Цветанка Георгиева); против – 12 

(Александър Андреев, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова). 

Давам думата на колегата Солакова за отрицателен вот. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против” не защото 

не искам да участват всички. Както винаги, държа всички да 

участват, при условия на информираност да приемаме решения с 

участието на всички колеги, но тъй като всички знаят, в момента 

просто са ангажирани и поради това гласувах против конкретното 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Солакова. 

Уважаеми колеги, процедура по гласуване предложението за 

избор на колегата Димитров за говорител на ЦИК. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Таня Йосифова,); против – 5 

(Емил Войнов, Ивайло Ивков, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Цветанка Георгиева). 

Това е Решение № 1935. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка пета. Колега 

Иванова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклад относно провеждане на местен референдум. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МР-06-1 от 

18 януари 2021 г. от кмета на община Несебър господин Николай 

Димитров, към което е приложена заповед на областния управител 

на област Бургас, с която е насрочен общ местен референдум на 

28 февруари 2021 г. в област Бургас, община Несебър, по-конкретно 

в следните населени места: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, 

с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница. 

Производството пред областния управител се е развило по 

реда на чл. 32, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 9 от 

Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България. То е било инициирано от инициативен комитет 

и обусловено от приемането на решение № 281 от 17 декември 

2020 г. на Общински съвет – Несебър, с което Общинският съвет не 

е постигнал съгласие и по-конкретно, не е достигнато необходимото 

мнозинство за приемане на решение по докладна записка за 

произвеждане на общ местен референдум за обособяване на община 

с център гр. Обзор, която се състои от изброените от мен по-горе 

населени места, и приложената план-сметка и образци на книжа. 

В тази връзка инициативният комитет, възползвайки се от 

правомощията си по Закона за прякото участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление е сигнализиран 

областния управител, който да се произнесе по тяхното искане. 

След комплектуване на преписката и запознаване с всички 

документи областният управител на област Бургас е приел Заповед 

№ РД-09-4 от 8 януари 2021 г., с която е насрочил произвеждането 

на общ местен референдум, като е определил датата 28 февруари 

2021 г. за произвеждането му в посочените населени места с въпрос 

на референдума: „Подкрепяте ли предложението за обособяване на 

нова община с център гр. Обзор, състояща се от населени места: гр. 

Обзор и селата Баня, Приселци, Раковсково, Емона, Паницово и 

Козница?” 
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Одобрил е разходите за организирането и провеждането на 

референдума, които да се осигурят от бюджета на общината 

съгласно представената план-сметка. Утвърдил е книжата за 

провеждане на местния референдум съгласно приложения от № 1 до 

№ 31, като е допуснал предварително изпълнение на заповедта на 

основание чл. 60 от АПК поради необходимостта от провеждане на 

информационна кампания по произвеждането на общия местен 

референдум и организирането и отпечатването на всички 

необходими книжа. 

Преписи от тези заповеди са връчени до съответните лица. 

В тази връзка с писмото на кмета на община Несебър, който 

също е адресат на заповедта на областния управител, същият ни 

моли на основание съответните текстове от Закона за прякото 

участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление Централната избирателна комисия да вземе 

решения, с които да определи възнагражденията на членовете на 

Общинската избирателна комисия – Несебър, и секционните 

избирателни комисии за произвеждането на местния референдум на 

28 февруари 2021 г. 

Подготвила съм проект на решение, който е качен във 

вътрешната мрежа в моята папка. като база при определянето на 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждането 

на общия местен референдум съм ползвала размерите на 

възнаграждение, определени от Централната избирателна комисия 

на последния проведен местен референдум в с. Синитево, област 

Пазарджик, през м. октомври 2019 г. (вие ще ги видите какви са). 

Единствено към решението прецених, че е удачно да бъде добавена 

една нова точка 5, в която да се предвиди допълнително 

възнаграждение за времето на работа на комисиите в извънредната 

епидемична обстановка по подобие на вече приетото решение за 

възнагражденията на избирателните комисии при произвеждането на 

частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г. 

Моля да се запознаете и ако има някакви предложения за 
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изменения, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова, за подробния доклад. Време за запознаване с 

решението и с преписката. 

Уважаеми колеги, надявам се, че успяхте да се запознаете с 

проекта на решение, предложен от колегата Иванова във връзка с 

преписката за насрочения референдум в община Несебър. Има ли 

предложения по текста на решението? 

Ако няма предложения, процедура по гласуване на 

решението за определяне възнаграждение на Общинската 

избирателна комисия и секционните избирателни комисии за 

провеждането на местния референдум. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Госпожо Иванова, това е Решение № 1936-МР. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, отново във връзка с 

насрочения от областния управител на област Бургас общ местен 

референдум в Централната избирателна комисия по електронната 

поща е постъпило писмо с вх. № МР-06-1-1 от 18 януари 2021 г. от 

секретаря на община Несебър госпожа        Д. М.,           която 

поставя въпроса, свързан с изработката и доставката на хартиени 

бюлетини за гласуване в общия местен референдум и по-конкретно 

тя казва в изпълнение на заповедта на областния управител за 

произвеждане на общ референдум на 28 февруари 2021 г. в 

посочените населени места и методическите указания на ЦИК по 

прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната 

власт и местното самоуправление се казва, че кметът на община 

Несебър осигурява бюлетините, протоколите на СИК и ОИК и 

другите книжа и материали. Госпожа М.            моли за указанията 
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на Централната избирателна комисия относно избора на печатница, 

отправяне на покана за договаряне, реквизити на офертите, 

сключване на договор. 

В тази връзка, колеги, аз съм подготвила един проект на 

писмо до секретаря на община Несебър, с който можете да се 

запознаете, качен е във вътрешната мрежа в моята папка. 

В отговор на поставения въпрос аз предлагам проект на 

писмо от името на Централната избирателна комисия в следния 

смисъл: 

Съгласно чл. 35 от Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление в правомощията на 

кмета на общината е да осигури отпечатването на бюлетините и 

книжата за произвеждане на общия местен референдум, насрочен 

със заповед на областния управител на област Бургас за 28 февруари 

2021 г. В тази връзка кметът на община Несебър следва да избере 

печатница, както и да сключи договор, с който да възложи 

отпечатването на бюлетините и книжата за произвеждане на общия 

местен референдум. 

При произвеждане на общия местен референдум следва да 

имате предвид Методическите указания на Централната избирателна 

комисия по прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление за произвеждане на 

местен референдум, приети с Решение № 4726-МР от 2 май 2017 г. 

на Централната избирателна комисия. 

Колеги, при изготвянето на този отговор съм се съобразила с 

това, че Централната избирателна комисия няма някакви 

нормативно установени изисквания или правомощия и не е от 

нейната компетентност да определя и да налага на кметовете на 

общините коя печатница да изберат за отпечатване на необходимите 

книжа. С оглед изричните текстове по Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление мисля, 

че това е въпрос, който е изцяло в правомощията на кмета на 

общината. 
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Предлагам отговорът на това писмо да бъде гласуван и приет 

с протоколно решение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Иванова проекта на писмо. Има ли предложения относно текста? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Паскал  Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Иванова, продължете. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия по електронната поща са постъпили още две 

писма във връзка с насрочения от областния управител на област 

Бургас общ местен референдум. Те са с вх. № МР-06-1-2 от 

18 януари и вх. № МР-06-1-3 от 19 януари 2021 г. Тези две писма са 

изпратени до Централната избирателна комисия от Общинската 

избирателна комисия – Несебър. 

На този етап, колеги, аз ще ви ги докладвам само за сведение 

и запознаване. В първото писмо от страна на Общинската 

избирателна комисия се поставят въпроси за даване на указания 

относно някои действия на ОИК – Несебър, по подготовката и 

произвеждането на референдума. Те са изброени в четири точки. 

Към писмото са приложени доста документи, в това число и проект 

на хронограма от Общинската избирателна комисия, като колегите 

смятат, че по редица точки от тази хронограма са необходими 

указания от страна на ЦИК. 

Предвид обемния характер и обстоятелството че ми е 

разпределена току-що аз ви предлагам да се запознаете с нея и на 

следващото заседание на Централната избирателна комисия ще 

предложа проект на решение. Една голяма част от молбата за 

указания на Общинската избирателна комисия при произвеждането 
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на общия местен референдум е свързано с осигуряването на 

безопасност при произвеждането на изборите във връзка с 

пандемичната обстановка, провокирана от COVID-19, поради което 

наистина ще бъде необходимо време, за да ви предложа някакъв 

проект с оглед обемността на преписката. С второто писмо колегите 

от ОИК само отбелязват, че са допуснали един пропуск и не са 

посочили едно от населените места, а именно с. Емона, което е 

включено в обхвата на заповедта на областния управител. Благодаря 

ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова. Молбата ми е всички колеги да се запознаят с 

писмото. Така или иначе тези мерки, с оглед и писмото, което 

изпратихме до министъра на здравеопазването и до Националния 

оперативен щаб да получим указания в тази насока, те би трябвало 

да важат и за частичните избори, които са насрочени на 28 февруари 

2021 г. Но нека колегите се запознаят, за да може на следващото 

заседание да обсъдим предложения проект от колегата Иванова. 

Минаваме към точка шеста. Заповядайте, колега Ганчева. 

 

Точка 6. Доклади относно организацията и провеждането на 

изборите извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин 

председател. Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите 

парламентарни избори и с оглед на проведената среща ви предлагам, 

на първо място, традиционен проект на писмо, с който да напомним 

на Министерството на външните работи, въпреки че и те заявиха 

готовността и вече са изпратили. И от срещата, и в публичното 

пространство стана ясно, че правят всичко възможно с оглед 

съгласие на приемащите държави. В папката с моите инициали е 

първото писмо, което ви предлагам да гласуваме във връзка с указа 

на президента и съгласно чл. 21, ал. 1, във връзка с чл. 14 от 

Изборния кодекс припомняме, че ръководителите на 

дипломатически и консулски представителства следва да поискат 
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съгласието на приемащите държави, включително и там, където 

режимът е уведомителен. Да предоставят тази информация в 

Централната избирателна комисия.  

И, колеги, с оглед пандемията и наличието на зараза с 

COVID-19 и с оглед усложнената обстановка в световен мащаб ви 

предлагам да включим и абзаца: „Всички предприети действия и 

мерки от страна на Министерството на външните работи за 

информиране на българските граждани относно режима на 

произвеждане на избори за народни представители, в зависимост от 

конкретните епидемични мерки в съответната държава, да бъдат 

предоставени като информация в ЦИК, както и информация за 

самата ситуация в съответните държави с оглед епидемията.” 

Това е първото писмо, което, уважаеми господин 

председател, моля да подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате писмото в папката на колегата Ганчева. Има ли 

предложения по текста за писмо? Не виждам вдигнати ръце. 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня 

Йосифова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, уважаеми господин 

председател, със следващия проект на писмо. Той е отново 

традиционен, с което ще изискаме информацията от 

Министерството на външните работи, там където държавата има 

дипломатически и консулски представителства, с оглед 

разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от Изборния кодекс. Добавила съм 

извън традиционното съдържание на писмото отново молба да ни 

предоставят цялата необходима информация с оглед съответните 

мерки в държавите, която би могла да бъде относима при определяне 

на местата за гласуване извън страната и броя на секционните 
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избирателни комисии в тях. С това писмо припомняме и искаме от 

Министерството на външните работи да припомни на 

ръководителите на дипломатически и консулски представителства за 

тяхното задължение по чл. 14, ал. 3 от Изборния кодекс. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева.  

Има ли предложения по отношение на писмото, което е 

изготвено? Не виждам предложения. 

Процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал  Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова,  

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-3 от 18 януари 2021 г. Това е отворено писмо до госпожа 

Захариева в качеството й на министър на външните работи с копие 

до членовете на Централната избирателна комисия. Писмото е от 

господин Калин Славов, изпълнителен директор на Асоциация 

„Прозрачност без граници”. В писмото, с което е сезиран 

министърът на външните работи, са поставени въпроси във връзка с 

гласуването извън страната, кратките срокове, ограничителните 

противоепидемични мерки в различните държави, които могат да 

възпрепятстват гласуването на нашите сънародници. Иска се 

отговор на въпросите, така както са съобразно писмото. 

Колеги, докладвам ви го за запознаване и за сведение на 

членовете на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева, писмото е адресирано до госпожа Захариева като 

министър на външните работи и няма смисъл да го препращаме, тъй 

като те са го получили. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, господин председател, затова не 

правя предложение за препращане с оглед на това, че първият 

адресат е госпожа Захариева и ѝ е изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Продължете, ако имате още доклади. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, имам, господин председател. 

Колеги, докладвам писмо, получено по електронната поща на 

Централната избирателна комисия, подписано с уважение     д-р      

А. Т.,     Регенсбург,                    Германия,                 Г. С., Мюнхен, 

Д. Я., Берлин,             М. Т.,       Мюнхен,      с     вх.       №     ЦИК-11-

7 от 14 януари 2021 г. Писмото е адресирано до господин Радев в 

качеството      му     на       президент,      госпожа Й.,      господин Д. 

С.,       госпожа    Д. С.,        съветник     по    външната      политика 

на президента, госпожа Елена Шекерлетова, извънреден и 

пълномощен посланик на Република България във Федерална 

република Германия, господин Драгомир Димитров, генерален 

консул на Република България в Мюнхен, госпожа Антоанета 

Байчева, консул на Република България във Франкфурт на Майн, 

както и до Централната избирателна комисия. 

В писмото се сочи, че се изпраща писмо с продължение от 

група български граждани в Германия, които не са получили покана 

да участват в срещата, която е била проведена на 11 януари 2021 г. в 

президентството с български в чужбина по повод предстоящите 

парламентарни избори. Дава се информация, че тя е излъчена в 

социалната мрежа фейсбук и е бил отправен апел за изпращане на 

предложения и идеи, на който апел те са решили да отговорят с цел 

да подпомогнат с опита си, който са натрупали във връзка с 

организацията на избори и референдуми в Германия. 

Колеги, накратко, тъй като приложеното писмо е шест 

страници и аз лично считам, че Централната избирателна комисия 

няма правомощия, след като се запознах, тъй като въпросите касаят 

и проведената среща при президента, предложения за насрочване 

датата на изборите, която вече е факт, както и други предложения, 
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свързани със законодателни промени. Само накратко, има 

предложение с оглед глобалната епидемия от COVID-19 и 

провеждането на български избори зад граница, сочи се, че датата 4-

ти е католически Великден, смята се, че няма да има чувствително 

либерализиране на мерките преди дата и се настоява за по-късна 

дата. Също така се сочи какви са възможностите за упражняване на 

конституционното право на глас в Германия с оглед правния режим. 

Представени са и алтернативи, върху които следва интензивно да се 

работи в близко бъдеще, за да бъдат те реалност при следващи 

избори, вероятно след 2021 г., а именно електронно, машинно 

гласуване и гласуване по пощата. 

Ако няма други предложения, докладвам писмото за сведение 

и запознаване и за взимане предвид, ако е възможно, при 

организацията на предстоящите парламентарни избори. 

Продължавам с писмо с вх. № НС-22-22 от 15 януари 2021 г. 

от господин Д.,                 който ни задава въпроси във връзка с 

гласуването в чужбина. Предлагам отговорите на такива въпроси да 

бъдат включени в рубриката „Въпроси и отговори”, когато стане 

активна. 

Господин Д.           сочи, че живее в Шотландия, но 

постоянният му адрес, който е и на личната му карта, е в Несебър. 

Би искал да попита как да гласува за предстоящите избори, 

възможно ли е да гласува оттам или да се отпише от секцията в 

България. 

Колеги, подготвила съм отговор, който е стандартен и е в 

папка с моите инициали. С оглед на закона обяснявам, че има два 

варианта за подаване на електронно заявление. В случай че не е 

подал заявление, може да гласува ако желае да гласува извън 

страната, в удобна за него секция, след като попълни съответните 

декларации. Не съм посочила, тъй като все още нямаме конкретни 

изборни книги, насочвам го към страницата на ЦИК да следи за 

повече информация. 

Предлагам да гласуваме този отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков 

има думата. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз предлагам, тъй като прочетох въпроса, 

той ни пита какво трябва да направи, за да гласува в Шотландия, 

където живее, иначе по постоянен адрес е в Несебър. Той задава два 

въпроса: може ли да гласува там? Да, ще може при тези условия, 

съгласен съм с отговора. Просто да допълним с едно изречение, за 

повече информация: „Не е необходимо да предприемате каквито и 

да било действия за заличаването ви от списъка по постоянен адрес в 

България”. Това му е въпросът: мога ли тук и ако да, трябва ли да 

правя нещо, за да ме заличат в Несебър? Логично е, но не трябва да 

прави нищо. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз приемам предложението на 

колегата Ивков. Логиката е, че ако подаде заявление и бъде включен 

в избирателния списък за гласуване, където е заявил, той ще бъде 

автоматично, служебно заличен, без да е необходимо да прави 

някакви активни действия от негова страна да бъде премахнат от 

списъка по постоянния си адрес в Несебър. 

Така че предлагам да включа преди последния абзац едно 

изречение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева. Има ли други предложения по текста? 

Ако няма, процедура по гласуване с направеното допълнение. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч 

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

против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам, господин 

председател, със следващото писмо, което е във връзка с 

откриването на избирателна секция в Танзания на остров Занзибар. 

Пише    ни     госпожа М. А.,    която   се    сочи    като     управител 
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на туроператорска фирма и моли за информация какви стъпки да 

предприеме за разкриването на избирателна секция на остров 

Занзибар, Танзания, за където имали планирани чартъри със 

150 човека минимум и още подобни три полета на други колеги от 

България, така че секцията ще е от полза и за останалите 450-500 

български граждани. 

Аз ви предлагам да отговорим    на     госпожа   А.  с 

отговора, който току-що приехме по повод предходното писмо, 

който е добър по мое мнение с оглед условията и начините за 

гласуване извън страната, в случай че българските граждани, които 

имат избирателни права, желаят да упражнят правото си на глас в 

съответното място, където има разкрита избирателна секция. 

Предлагам ви и още едно писмо до Министерството на 

външните работи, приложено с за преценка на действия по 

компетентност с оглед предстоящите избори. 

Така че предлагам едно писмо   до    госпожа    А.,    така 

както е предложен проектът, и второ писмо да гласуваме с копие до 

госпожата до министъра на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Ганчева. Виждате проекта на писмо до госпожа  М.                  

А .   

Ако няма предложения по текста на писмото, процедура по 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

И процедура по гласуване писмото на     госпожа     А.  да 

бъде изпратено до министъра на външните работи госпожа 

Захариева. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 
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Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Благодаря. Минаваме към точка 6а. Заповядайте, колега 

Йосифова. 

 

Точка 6а. Машинно гласуване. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка можете 

да се запознаете, първо, с проект на писмо до господин Веселин 

Тодоров, изпълнителен директор на „СИЕЛА НОРМА” АД. Във 

връзка с представените проекти на гаранции за изпълнение на 

договора за доставка на 9600 устройства за гласуване, както и други 

въпроси по сключването и изпълнението на договора за възлагане на 

обществена поръчка ги каним на среща днес, 19 януари 2021 г., от 

14.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате текста на писмото, което ще бъде изпратено. Имате 

ли предложения по отношение на текста? 

Ако не, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В същата точка докладвам за сведение 

получения отговор от управителя на Българската народна банка 

господин Димитър Радев във връзка с компетентността на 

Българската народна банка по отношение законосъобразността и 

валидността на издавани и представяни банкови гаранции. Посочват 

какви са правомощията на Българската народна банка в качеството й 
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на обслужваща банка относно вписване и потвърждаване пред 

банката-издател на положения подпис върху писмото, адресирано до 

банката-издател дали съответства на представения в БНБ спесимен и 

дали лицето представлява Комисията съгласно закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Йосифова. 

Преминаваме към седма точка. Заповядайте, колега 

Николов. 

 

Точка 7. Искания за изплащане на възнаграждения на 

общински избирателни комисии. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ-27-7 от 

15 януари 2021 г. от Общинската избирателна комисия – Бяла, 

област Русе. Към искането е представен протокол за проведено 

заседание на 22 декември 2020 г. Представено и решение № 115 на 

комисията за предсрочно прекратяване мандат на съветник. Иска се 

възнаграждение за дежурство, което се е състояло на 21 декември от 

председателя на комисията, и за заседанието на комисията на 

22 декември, на което е присъствал пълният състав на комисията от 

11 членове. 

На заседанието на комисията, както казах, е разгледано и 

прието решение за предсрочно прекратяване на мандат на общински 

съветник и за обявяване за избран на следващия от съответната 

партийна листа. 

Има становище на финансовия контрольор. Общата търсена 

сума, за която моля да приемете решение за одобряване на разход за 

дежурството и за заседанието, е 671,65 лв. ведно с осигурителните 

вноски. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Николов. Чухте предложението на докладчика.  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

възнаграждението на ОИК – Бяла, област Русе. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря, господин председател. В 

Централната избирателна комисия е постъпило с вх. № МИ-27-8 от 

15 януари 2021 г. искане за изплащане на възнаграждение на 

членове на Общинската избирателна комисия – Разлог. Искането е за 

проведено заседание на 13 януари, на което са присъствали 

председател, заместник-председател, секретар и 9 членове, и за едно 

проведено дежурство на 14 януари, дадено от председател, 

заместник-председател и един член. 

На заседанието е било разгледано уведомление от 

КПКОНПИ, с което същата е уведомила ОИК, че със свое решение е 

установила конфликт на интереси по отношение на кмета на община 

Разлог. По този повод Общинската избирателна комисия е приела 

решение № 129 от 13 януари да се изпрати писмо до КПКОНПИ с 

искане след издаване на окончателен, влязъл в сила, акт – 

въпросното решение, с което е установен конфликт на интереси, да 

бъде уведомена комисията. На дежурството са били изготвени 

съответни писма в изпълнение на приетото решение от 13 януари. 

Преписката е комплектувана съгласно наше решение. Има и 

счетоводна справка и контролен лист за извършване на 

предварителен контрол. 

Предлагам на членовете на ОИК – Разлог, да бъде изплатено 

възнаграждение в размер на 888,44 лева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Иванова.  

Колеги, чухте предложението. Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК – Разлог. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Александър Андреев, 
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Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата Джеров има думата. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-6 от 15 януари 2021 г. 

Искането е от Общинската избирателна комисия – Кубрат, област 

Разград, във връзка с изплащане на възнаграждение за проведени две 

дежурства, съответно на 6 януари и 13 януари 2021 г. за изготвяне на 

справка за кметове на община Кубрат и кметства на населени места 

за периода 1 януари 2016 г. – 30 април 2017 г. Искането е от 

председателя на ОИК – гр. Кубрат, госпожа Москова, както и от 

секретаря госпожа Мехмед. 

Проведени са две дежурства, както е описано в приложените 

документи. Първото дежурство е на 6 януари 2021 г. Присъствали са 

секретар и член. Дежурството е проведено във връзка с извлечение 

на данни за лица, които са били кметове на  кметствата и кмет на 

общината за периода 1 януари 2016 г. до 30 април 2017 г., които са 

изискани от Следствения отдел на Специализираната прокуратура на 

Република България във връзка с водено разследване. 

На това дежурство е изготвено писмо до кмета на общината 

за предоставяне на единните граждански номера на същите по 

приложената справка, тъй като архивът на ОИК за мандат 2015 г.-

2019 г. е предаден на Общинската администрация – гр. Кубрат. 

На следващото дежурство, проведено на 13 януари 2021 г., са 

присъствали също двама членове, като на това дежурство са 

входирани писма до кмета на общината, изготвено е писмо до 

Следствен отдел към Специализираната прокуратура, изготвени са 

справки за двете дежурства, както и съответното писмо до 

Централната избирателна комисия. 

Има изготвен контролен лист, както и счетоводна справка 

№ 12. Възнаграждението е в размер на 216,79 лева. 
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Моля да вземем решение, с което да уважим така 

направеното искане с приложените в цялост документи към 

преписката. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Джеров. Чухте предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Кубрат. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Арнаудов, заповядайте. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Опан, област Стара Загора, с вх. № МИ-

27-5 от 14 януари 2021 г. за проведено заседание на 11 януари 

2021 г., на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и 7 членове. 

Заседанието е проведено във връзка с предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избран на следващия от листата. 

Към искането са приложени решение на Общинската 

избирателна комисия, както и протокол от заседанието. 

Изготвени са счетоводна справка и контролен лист, затова 

предлагам да бъде изплатено исканото възнаграждение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на колегата Арнаудов за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Опан. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал  
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към осма точка. Заповядайте, колега Солакова. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия сме получили писмо от министъра на 

финансите с приложена форма за попълване и искане за 

предоставяне в срок до 20 януари на информация за разходваните 

средства, свързани с мерките в условия на COVID-19. От 

администрацията има представена такава попълнена информация с 

докладна записка вх. № ЦИК-09-18 от 19 януари 2021 г. 

Попълнената справка е съгласувана със служителя от 

Министерството на финансите предварително за коректност на 

подаваната информация. 

Предлагам ви да одобрим така както е подготвена тази 

информация. Виждате в частта относно мерки за органите на 

държавно управление размера на стойността. Тези средства като 

разход се публикуват и на страницата на първостепенните 

разпоредители с бюджет, включително и на нашата страница. 

Предлагам ви да изпратим писмо до министъра на финансите 

с приложената справка, както и в отговор на искането до служителя, 

който отговаря за Централната избирателна комисия по 

електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Солакова.  

Чухте предложението, процедура по гласуване на 

изпращането на справката с писмо съгласно докладната записка. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков,  

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 
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Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение и 

запознаване ви докладвам писма с указания от Министерството на 

финансите „Държавни разходи” с номера ЦИК-04-6 от 18 януари 

2021 г. и вх. № ЦИК-04-5 от 18 януари. Указанията са свързани с 

финансирането на заявките за лимити и плащания през 2021 г., както 

и изпълнението на държавния бюджет и на сметките за средства от 

Европейския съюз за 2021 г. Ще се предоставят, разбира се, на 

главния счетоводител за изпълнение в хода на финансовата година 

за съобразяване при изпълнението на бюджета. 

Докладвам ви на днешно заседание, ние включително и на 

работна група вчера обсъдихме този въпрос, от Министерството на 

финансите Централната избирателна комисия получи писмо с искане 

за предоставяне на предложението за проект на постановление за 

план-сметката за предстоящите избори. Писмото е адресирано до 

всички органи и институции, които имат отговорности по 

организацията и произвеждането на изборите. Допълнително ще 

имаме обсъждане на работна група. Моля да се запознаете, писмото 

е вх. № НС-04-01 от 15 януари т.г., срокът е 22 януари. 

Отново обръщам внимание, че на работна група трябва да 

обсъдим всички предложения, които получихме от Националната 

асоциация на секретарите на общини в Република България, тъй като 

става дума за предложения от компетентността и на други органи, за 

да можем да преценим дали и ние да изпратим писмо или да се 

позовем на това, че и те са го получили. Предложенията са 

навременни, интересни – това са хора, които имат опит при 

организирането и произвеждането на избори и можем да стъпим и на 

техния практически опит, който имат. 

За сведение ви докладвам писмо, което сме получили от 

община Шумен във връзка с отразяването на получения трансфер за 

изплатени възнаграждения на Общинската избирателна комисия. 

Както и от община Лом и община Вълчи дол, област Варна. За 

сведение и предоставяне на счетоводството. 
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В тази връзка ви докладвам писмо от главния счетоводител 

на Народното събрание, вх. № ЦИК-04-1 от 18 януари 2021 г. 

Писмото е свързано с годишното счетоводно приключване на 2020 г. 

и с оглед на ползването на помещения, включително са се позовали 

на споразумението, което имаше Централната избирателна комисия 

с Народното събрание, което ние изпълняваме в частта относно 

ползването на помещенията, както и движими вещи. Счетоводните 

сметки ще бъдат предоставени на счетоводството за отразяване при 

изготвянето на годишния финансов отчет. 

Получили сме писмо от Държавна агенция „Архиви” в 

отговор на изпратения опис на неценни документи с предложение за 

унищожаване от произведени избори, чийто срок на съхранение е 

изтекъл. 

Входящ № ЦИК-00-29 от 18 януари 2021 г. Директорът на 

Централен държавен архив изрично ни уведомява, че нямат 

възражения по утвърдения и изпратен за сведение акт за 

унищожаване на неценни документи и че те не са обект на 

Националния архивен фонд. Ще се предостави за изпълнение с оглед 

предаването за унищожаване на тези документи, включени в акта. 

Благодаря. Нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: И аз благодаря. 

Връщам в точка четвърта – приемането на концепция за 

разяснителна кампания. 

Колеги, след като всички се запознахте, предлагам с 

протоколно решение да одобрим дейностите, които са включени в 

концепцията. Знаем, че това е вътрешен акт за Централната 

избирателна комисия с оглед планиране на дейностите, свързани с 

разяснителната кампания. Разбира се, ще бъдат отразени 

забележките, които бяха направени на работното обсъждане на 

концепцията. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, давам думата на колегата Стефанова, която 

има проект на решение във втора точка. Заповядайте, колега 

Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Благодаря, господин 

председател. Колеги, във вътрешната мрежа в моята папка е 

публикуван проект за решение относно допускане на партия 

„ВОЛЯ” за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 

2021 г. 

Постъпило е заявление, заведено под  № 6 на 19 януари, 

подписано от пълномощника Любослава Новакова, упълномощена 

от председателя Веселин Марешки, за регистриране за участие в 

частичните избори във всички населени места, в които има 

насрочени частични избори на 28 февруари. 

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално 

състояние, удостоверение от Сметната палата, пълномощно, 

удостоверение за актуална банкова сметка. 

Предлагам Централната избирателна комисия да допусне 

партия „ВОЛЯ” за участие в частичните избори, насрочени на 

28 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Стефанова.  

Чухте доклада, колеги, за регистрация на партия „ВОЛЯ” за 

участие във всички частични избори, които са насрочени за 

28 февруари 2021 г. Има ли предложения по текста на решението? 

Ако няма, процедура по гласуване на решението. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов,  Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал  

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Колега Стефанова, решението е № 1937-МИ. 

Преминаваме към осма точка. Заповядайте, колега 

Стефанова. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моята папка е публикуван проект за писмо, което да изпратим до 

главния секретар на Министерския съвет във връзка с искане за 

взимане на участие на експерти относно Закона за обществените 

поръчки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Стефанова. Във връзка с необходимостта от провеждане на 

обществени поръчки, свързани и с разяснителната кампания, и с 

другите дейности по организацията и подготовката, в случай че е 

необходимо включването на експерти от страна на Министерския 

съвет с оглед провеждането на тези поръчки, писмото е адресирано 

до главния секретар на Министерския съвет. Виждате текста на 

писмото. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов,  Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, колега Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моята папка е публикувана докладна записка вх. № ЦИК-09-17 от 

днешна дата от госпожа Манолова. Тя е отправила към Комисията 

предложение за одобрение на текущ план за 2021 г. във връзка с 

изпълнение на Вътрешните правила за финансово управление и 

контрол. Съгласно чл. 10, т. 1 от Вътрешните правила Централната 
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избирателна комисия се одобрява изпълнението на годишните цели 

и приоритети, които са приложени като проект към докладната 

записка. 

Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да остане 

за заседанието в четвъртък. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, постъпили са писма с вх. 

№ ЦИК-00-24 от 15 януари във връзка с искане от „Информационно 

обслужване” за издаване от името на Централната избирателна 

комисия на удостоверение за изпълнението и приключилия Договор 

№ 47 от 10 декември „Нов IS Expert – Деловодство”. 

Предлагам да бъде одобрен текстът на удостоверение и да 

бъде предоставено на „Информационно обслужване”, което ще 

послужи във връзка с участие в други обществени поръчки на 

акционерното дружество. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Стефанова. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Бойчо Арнаудов,  

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал  

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-06-1-2 от 

15 януари 2021 г. сме получили писмо от търговска фирма във 

връзка с предложение на препарати за дезинфекция. По аналогичен 

ред само с номера на преписки, който желае да се запознае, ще ви 

докладвам и вх. № ЦИК-06-1 от 14 януари и вх. № ЦИК-06-1-1 от 

14 януари 2021 г. Ако сметнете за необходимо, мога да събирам 

всички тези предложения в една папка и ако е необходимо, да ги 

разгледаме в Централната избирателна комисия. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 
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Благодаря. Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

моята папка е публикуван проект за текущ план за 2021 г. относно 

изпълнение на стратегическите цели съгласно чл. 10, т. 1 от 

Вътрешните правила по СФУК. Това е вх. № ЦИК-09-17, моля да се 

запознаете. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате докладната записка и плана за 2021 г. Има ли други 

предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 ( Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал  

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли, госпожо Стефанова? Благодаря. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

Централната избирателна комисия е постъпило писмо от кмета на 

община Враца относно отваряне на помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от избори за общински 

съветници и кметове, произведени на 27 октомври. Към писмото са 

приложени копие от заповед на кмета на общината за назначаване на 

комисия, която да извърши действията по отварянето на 

запечатаното помещение. Те се налагат във връзка с искане на 

разследващ орган по чл. 52 от Наказателно-процесуалния кодекс, 

протокол на комисията, назначена със съответната заповед на кмета, 

както и две писма от Областна дирекция на МВР – Враца. 

Докладвам писмото за сведение. Нямам други доклади в тази 

точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Стойчева. 
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Преминаваме към точка 8а. Колега Николов, заповядайте. 

 

Точка 8а. Доклади по жалби и сигнали. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви определение от 11 декември 2020 г. 

на Софийски районен съд, което е постъпило с вх. № ЕП-08-111-1 от 

18 януари 2021 г. Делото е от наказателно-административен 

характер № 13653. Аз съм процесуален представител на Централната 

избирателна комисия по това дело по силата на решение от 2019 г. 

С определението съдът ни уведомява, че е отменил 

протоколно определение от 19 декември 2019 г. за даване ход на 

делото и съответно протоколно определение от 5 ноември 2020 г. за 

даване ход на съдебните прения. Делото е насрочено за разглеждане 

в открито съдебно отново за дата 26 януари 2021 г. от 11 ч. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Точка девета. Колега Баханов, заповядайте.  

 

Точка 9. Доклади по административнонаказателни преписки. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № ЕП-04-02-1 от 13 януари 2021 г. 

от Бургас, старши разследващ полицай желае да му изпратим, 

следвайки изготвена експертиза в оригинал декларация от 26 май 

2019 г. от едно лице с посочени три имена и ЕГН, като казва, че след  

послужване документът ще ни бъде върнат. 

Подготвено е писмо, с което уведомяваме госпожа старши 

разследващ полицай, че могат да се запознаят с оригиналите в 

Централната избирателна комисия всеки ден от 10 до 17 ч., каквато е 

практиката на Централната избирателна комисия – оригинали не 

изпращаме на никого, ако иска, вещото лице може да се запознае в 

Централната избирателна комисия с исканите документи, които се 

съхраняват в нея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате във 

вътрешната мрежа в папката на колегата Баханов проекта на писмо, 
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което да бъде изпратено до Областна дирекция на МВР – Бургас. 

Ако нямате други предложения по текста, процедура по 

гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,   Кристина 

Стефанова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал  

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева,   Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Уважаеми колеги, с това прекъсвам заседанието на 

Централната избирателна комисия, което ще продължи след обяд в 

15 ч. след срещата, която имаме от 14 ч. Благодаря ви. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам втората част на днешното заседание. Извиняваме 

се на онези, които следят работата на Централната избирателна 

комисия, забавянето се дължи на удължаването на срещата, която е 

проведена от Централната избирателна комисия. 

Връщам на точка втора, а именно проекти на решения за 

регистрация и допускане на партии и коалиции за участие в 

частичните избори. 

Давам думата на колегата Дюкенджиева, която има да 

докладва проект на решение. Заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, в 

моята папка в днешно заседание има проект на решение за 

допускане на партия „Движение България на гражданите” за участие 

в частичните избори, които са насрочени на 28 февруари 2021 г. 

Заявлението е подадено и подписано от представляващия 

партията Димитър Делчев, заведено е под № 3 на 18 януари 2021 г. в 

регистъра на партиите. Заявено е наименованието, приложени са 

удостоверение за актуално състояние на партията и удостоверение 
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от Сметната палата. Партията е регистрирана в ЦИК с наше Решение 

№ 1045 от 11 септември за участие в общите избори. 

Предлагам ви да допуснем партия „Движение България на 

гражданите” за участие в частичните избори на 28 февруари 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте доклада 

на колегата Дюкенджиева. Във вътрешната мрежа виждате проекта 

на решение. Имате ли други предложения по текста? 

Ако не, процедура по гласуване на решението за регистрация 

на партия „Движение България на гражданите”. 

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, Паскал  

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Това е Решение № 1938-МИ. 

Продължаваме с точка десета – Отговори на въпроси на 

граждани. 

Колега Дюкенджиева, заповядайте. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря. Уважаеми колеги, 

получено е писмо с вх. № ЦИК-00-21 от 14 януари 2021 г. от 

господин      С. П.,    който    иска   Централната избирателна 

комисия да му предостави списък на всички политически партии, 

които са регистрирани към дата 14 януари 2021 г. 

Има проект на отговор в моята папка, с който го 

уведомяваме, че Централната избирателна комисия към този момент 

не разполага със списъка на всички регистрирани партии към 14 

януари и че политическите партии се регистрират от Софийски 

градски съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението за отговор, който е изготвила колегата 

Дюкенджиева. 
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Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

Гласували 17 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, Паскал  Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Войнов, имате думата. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-22-23 от 15 януари 2021 г.     Писмото    е    от Я. 

А. и е относно изграждане и внедряване на система за дистанционно 

електронно       гласуване.      Я. А.       ни    е     изпратил съобщение 

от 16 август 2017 г. от  интернет страницата на ЦИК, с което 

Централната избирателна комисия информира че § 145 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс се 

въвежда възможност да бъде гласувано чрез система за 

дистанционно електронно гласуване. В съобщението се казва, че ще 

бъдат проведени три симулации на електронно гласуване от 

дистанция. Я. А. желае да се запознае с протоколите от 

изпитванията, съответните доклади и заключения и моли да му 

помогнем. 

Подготвил съм писмо   до господин А.,    което е в моята 

папка. С писмото го информираме, че през декември 2017 г. ЦИК 

самостоятелно, както и в партньорство с Държавната агенция 

„Електронно управление” в рамките на проект „Изграждане и 

внедряване на система за дистанционно електронно гласуване” 

организира и проведе шест симулации на електронно дистанционно 

електронно гласуване. Статистика и резултати от симулациите, 

както и анализ на проведените симулации за дистанционно 

електронно гласуване може да намерите на интернет страницата на 

ЦИК в раздел „Симулации и дистанционно електронно гласуване 

2017 г.” 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 
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колега Войнов. Имате ли, колеги, други предложения относно 

отговора. 

Ако нямате, процедура по гласуване. 

Гласували 17 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, Паскал  Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И едно писмо за сведение да ви докладвам. 

То е с вх. № ЦИК-11-10 от 18 януари 2021 г. Писмото е от Никола 

Динчев и е относно негово предложение за подобряване на 

машинното гласуване. Тъй като ви докладвах писмо със същия текст 

на предишно заседание, сега ви го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Войнов. 

Минаваме към точка 11 от дневния ред. Колега Димитров, 

заповядайте. 

 

Точка 11. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам едно, един протокол на 

Обществения съвет и един превод, който бяхме поръчали. Отлагам 

ги за четвъртък, нищо от тях не е спешно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Може би само 

по отношение на Обществения съвет с оглед на това, да няма 

забавяне от наша страна. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Протоколът е пристигнал на 18 

януари, но самото заседание се е състояло един месец преди това – 

на 16 декември 2020 г. Аз го прочетох, има някои спорни моменти, 

но като цяло е уравновесен – няма категорично мнение, че може да 

се проведе електронно гласуване, гласуване по пощата и пр.  

Това е в най-общ план. Който иска да погледне детайлите, 

може да види този протокол. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Доколкото знам, 

те желаят протоколът да бъде публикуван в секцията „Обществен 

съвет”. Това е единственото наше задължение по отношение на 

протокола и моето предложение е, както вие го казахте и го 

подкрепям, да вземем протоколно решение за публикуването му в 

частта, която е на Обществения съвет. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 17 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, Паскал  Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Ганчева? Нямате доклад. 

Колега Цанева? Отлагате за следващото заседание. 

Колега Джеров? 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Отлагам, благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: колега 

Йосифова, заповядайте. 

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Уважаеми колеги, в моя папка може да 

се запознаете с докладна записка вх. № ЦИК-09-14 от 18 януари от 

госпожа Красимира Манолова, директор на дирекция 

„Администрация”, във връзка с предложение за участие в семинар 

на служители от дирекция „Администрация” на Централната 

избирателна комисия на тема „Трудово и осигурително 

законодателство”. Обучението ще се проведе на 27 януари 2021 г. То 

има изключително практическа насоченост. 

Предлага се в семинара да вземат участие госпожа Валерия 

Бончева, счетоводител, и госпожа Жасмина Пейовска, счетоводител-

касиер, като таксата за участие общо за двама участници е в размер 

на 278 лв. с ДДС. 

Има приложен контролен лист за извършен предварителен 

контрол от финансовия контрольор, който изразява мнение за 
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законосъобразност на разхода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Йосифова. 

Процедура по гласуване за участието на двамата служители 

от администрацията на Централната избирателна комисия в 

семинара и одобряването на разхода. 

 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, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колегата  Бояджийски има думата. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЦИК-06-6/13 от 14 януари 2021 

г. от Галина Ангелова от Държавната агенция „Електронно 

управление”. Към него е прикрепено писмо от господин Темелков. 

Моля да се запознаете с него, то съдържа въпроси по отношение на 

удостоверяването на съответствието. Предлагам да го обсъдим 

внимателно и да изготвим съответния отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предлагам 

писмото да бъде обсъдено в работна група „Машинно гласуване”, 

тъй като се отнася до него, доколкото видях от самото писмо. И след 

това да бъде изготвен отговор, който да бъде внесен в заседание и 

прието от Централната избирателна комисия. 

Колегата Чаушев има думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, влизаме в един 

скромен стадий, съществен и необходим. Всяка първа крачка в 

крайна сметка съдържа в себе си целия път. Искам да попитам: ние 

хубаво ще отговорим. Но доколкото чух на срещи, те ще си изготвят 

една методика и ще ни я дадат за сведение. Така ли ще е? Въпросът 

виси със страшна сила, повече нищо няма да кажа. Но ако ще си го 

правят както са си решили, а после ще ме уведомят, едва ли е нужно 
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пък аз да отговоря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

колега Чаушев, за коментара. Други изказвания има ли в тази 

връзка? Предлагам все пак да се запознаем с писмото. 

Друг доклад имате ли, колега  Бояджийски? Заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Да. Получено е писмо по 

електронната     поща     от      госпожа      Н. М.    с   вх.   № НС-22-

28 от 18 януари. Във връзка с методиката и процедурите, по които 

госпожата е искала да направи предложения, би желала да получи 

отговор на няколко въпроса, които задава. Във връзка с коментара, 

който направи колегата Чаушев, тази методика е качена за 

обществено обсъждане. 

Предлагам ви писмото за сведение. Според мен то също 

трябва да се обсъди и да се предложи проект на отговор, но след 

като видим това, което са изпратили от Държавната агенция 

„Електронно управление”. 

Второто писмо пак е от същата госпожа на следващия ден. В 

него настоятелно моли да й бъде издаден входящ номер на 

запитването. Не знам дали на заседание на ЦИК трябва да решаваме 

дали да й се даде входящ номер, мисля че той се дава автоматично, 

то се генерира от системата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Считам, че това 

писмо с оглед обстоятелството че е обявено обществено обсъждане 

на методиката, следва да бъде изпратено във връзка и с въпросите, 

които са поставени, на Държавната агенция „Електронно 

управление” и на другите две институции, а именно на Българския 

институт по метрология и Българския институт по стандартизация, 

за да може те да дадат отговор на въпросите. И, както казва колегата 

Солакова, и имейла, който е във връзка с общественото обсъждане, 

за да може двете институции и Държавната агенция „Електронно 

управление” да вземат своевременно отношение по тези въпроси, 

тъй като това е част от процедурата по общественото обсъждане. 

Господин Ивков, заповядайте. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ви предлагам, тъй като иска и входящ 

номер, тъй като счита, че е от компетентността на ЦИК (за мен не е), 

да препратим писмата по стандартния ред с копие до нея, за да 

проследи преписката. Да препратим и нейното писмо, сканирано, и 

другото писмо, за което иска входящия номер, за да проследи 

преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

то се изпраща приложено. Но това не изключва препращането по 

компетентност, нали така? 

 Предлагам да гласуваме протоколно решение за изпращане 

на ДАЕУ, на посочения адрес на страницата и на двата института – 

по метрология и стандартизация. 

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, 

Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Друг доклад имате ли, колега  Бояджийски? Заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, в папката ми за 

днешното     заседание        има      два      отчета – от    В. Ю.  и 

госпожа Г., изпълнители по договор от 3 декември 2020 г. за 

провеждане на процедурата по обществена поръчка с предмет 

„Доставка на 9600 машини”. 

Изготвени и са подписани описаните в докладите протоколи. 

Знаете, приехме решение да приемем работата и след това да се 

предприемат действия по заплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Протоколно 

решение за одобряване на работата по отчетите и на работата, 

извършена от двете дами. 

Гласували 19 членове на ЦИК: за – 19 (Александър Андреев, 
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Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, 

Паскал  Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Уважаеми колеги, и аз ще бъда кратък по отношение на моя 

доклад. 

На първо място, докладвам ви докладна записка с вх. № 

ЦИК-09-16 от 19 януари 2021 г. във връзка с делегиране на мои 

правомощия на заместник-председателя Силва Дюкенджиева за 

шест месеца от 20 януари 2021 г. до 31 юли 2021 г. Такива бяха 

делегирани на колегата Стефанова преди това. Предложението е с 

оглед ротацията на заместник-председателите правомощия за 

разплащане до 5 хил. лева. 

Процедура по гласуване одобряването на делегирането на 

правомощия. 

Гласували 19 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, Паскал  

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-56-2 

от Народното събрание, което е адресирано до министъра на 

културата, до заместник министър-председателя, до Централната 

избирателна комисия и до Националния дворец на културата, във 

връзка с въпросите, свързани с настаняването на Централната 

избирателна комисия. Ще видите от самото писмо действията, които 

са предприети до момента, и с оглед на това и уговореното от страна 

на Централната избирателна комисия посещение в петък сутринта. 

Това е за сведение. 
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И на последно място, уведомявам, че за утре е предвидено 

провеждане на заседание на Комисията по правни въпроси към 

Народното събрание от 14,30 ч., когато ще бъде обсъждан 

законопроектът за изменение на Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение. Централната избирателна комисия 

е получила покана за участие и изразяване на становище. 

Заседанието ще бъде проведено в зала № 142. Комисията ще 

прецени дали ще бъдат изпратени представители, които да изразят 

становище, за да може да изпратим писмо за участие в заседанието. 

С това приключвам.  

Има ли други колеги, които желаят да се включат в точките 

от дневния ред? Няма. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото заседание ще бъде насрочено допълнително и ще 

получите уведомление по имейл и телефон. 

 

(Закрито в 16,15 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

  Стойка Белова 


