
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 332  

   

На 12 април 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Медийни пакети. 

 Докладва: Таня Цанев 

2. Доклад относно разяснителна кампания. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

2а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Цветанка Георгиева, Ивайло Ивков   

3. Доклад по административни преписки. 

 Докладва: Севинч Солакова 

3а. Доклад относно машинното гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов. 

4. Доклади по административнонаказателни преписки. 

 Докладва: Николай Николов. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Николай Николов, Мария Бойкинова, Таня 

Цанева, Мирослав Джеров, Емил Войнов, Катя Иванова 

6. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладва: Кристина Стефанова 

7. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров, Йорданка Ганчева,  

  Емил Войнов, Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, 
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Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Паскал  Бояджийски и Таня Йосифова. 

    

Заседанието бе открито в 13,45 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието Централната избирателна комисия на 

12 април 2021 г. Виждате дневния ред във вътрешната мрежа, който 

е обявен. Имате ли предложения за включване допълнително? 

Колегата Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Моля да ме включите в т. 5 – Доклади по 

дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Госпожо 

Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля за нова точка в дневния ред 

– възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Това ще 

е т. 2а. 

Други желаещи? Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може, да включите точка машинно 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще е т. 3а – 

Машинно гласуване. 

Други желаещи? Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: В точка Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Няма 

други желаещи. 



 3 

Процедура по гласуване на дневния ред. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, минаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо 

Цанева, заповядайте. 

Точка 1. Медийни пакети. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с 

вх. № НС-24-252 от 6 април от 2021 г. от телевизия „Евроком” за 

медийна услуга на стойност 6918 лв. с ДДС и партия „Общество за 

нова България”. Медийната услуга включва пакет 20 излъчвания на 

предизборен спот 30 секунди и участие в предавания на телевизията, 

а именно в „Делници” 20 минути. 

Всички изискуеми документи съгласно наше Решение 

№ 2120 се съдържат. Спотът е излъчван от 16 март до 23 март. 

Предлагам да бъде одобрено изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да одобрим заплащането на медийния пакет. 

Процедура по гласуване. 

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

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

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

Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Искане с вх. № НС-24-277 от 9 април. 

Искането е от медия „Фрог Нюз” и партия „Общество за нова 

България” на стойност 2500 лв. с ДДС. Медийната услуга включва 
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публикуване на пиар материали, както и излъчване на рекламен 

банер. 

Предлагам  изплащането да бъде одобрено. Представени са 

всички изискуеми документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на 

заплащането на 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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам ви искане с вх. № НС-24-276 от 

9 април 2021 г. Искането е от медия „Фрог Нюз” относно медийна 

услуга  с коалиция „Ние гражданите”. Има приемно-предавателен 

протокол, сертификати. Услугата е на стойност 1800 лв. и включва 

позициониране на банер в съответните дни. 

Предлагам да бъде изплатено, отговаря на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

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. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-251 от 

6 април. Искането е от телевизия „Евроком” и партия „Общество за 

нова България” на стойност 7488 лв. с ДДС. Медийната услуга 

включва излъчване на предизборен спот в определен часови пояс 

един брой и пакет от излъчвания на предизборния спот в друг часови 

пояс от  24 март до 1 април. 
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Представени са всички документи, както и два диска. 

Предлагам да бъде изплатена сумата, отговаря на изискванията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на 

заплащането по договор за медиен пакет. 

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, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-249 от 6 

април 2021 г. Услугата е извършена от телевизия „Евроком” за 

инициативен комитет П. М. на стойност 2232 лв. с                                  

ДДС и включва излъчване на предизборен спот от 30 секунди в  

различни часови пояси – единият е от 7 ч. сутринта до 18 ч., а 

другият е от 18 до 22 ч. 

Налице са всички изискуеми документи, сертификат, диск, 

фактура. Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването. 

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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-247 от 6 

април 2021 г. от телевизия „Евроком” и партия „Българска 

прогресивна линия” на стойност 12965,40 лв. Медийната услуга 

включва излъчване на предизборен спот в три различни часови 

пояси, като в първия – от 7 ч. сутринта до 18 ч. е 54 броя, от 18 ч. до 

23 ч. е 48 и от 23 е 2. 
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Всички изискуеми документи са приложени – сертификат, 

диск, фактура. Отговаря на договора, който сме одобрили.  

Предлагам да бъде изплатено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  

Колеги, чухте предложението. Процедура по гласуване по 

одобряването и изплащането на сумата по медийния пакет. 

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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-250 от 

6 април 2021 г. от телевизия „Евроком” и Инициативен комитет за 

Пламен Масърлиев. Услугата е на стойност 2640 лв. с ДДС и 

включва излъчване на спот в два часови пояси, както и участие 

20 минути в предаване „Делници”. Спотовете са в дните от 31 март 

до 2 април включително. 

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-275 от 

8 април 2021 г. Искането е от медия „БГ Репортер.Инфо” и коалиция 

„Граждани от протеста”. Искането е на стойност 846 лв. с ДДС и 

включва като медийна услуга банер с размер 300/250 рх и голям 

правоъгълен банер 300/600 в дните от 23 март до 2 април.  
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Приложени са всички документи. Предлагам да бъде 

одобрено изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-255 от 

7 април. Искането е от телевизия „Евроком Царевец” на стойност 

1344 лв. с ДДС и партия „Правото”, като медийната услуга включва 

„Предизборно студио” 40 мин. две излъчвания и видеоклип 

30 секунди, четири излъчвания. 

Приложен е сертификат, с който са дадени дните и часовете, 

в които е излъчен клипът. Отговаря на договора. 

Предлагам изплащането да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-248 от 

6 април 2021 г. Искането е от телевизия „Евроком” и партия 

„Български съюз за директна демокрация” на стойност 36808,68 лв. 

Медийната услуга включва излъчване на предизборен спот 

40 секунди в три часови пояса, както и десет участия по 20 минути в 

програмите на телевизията „Честно казано”, „Делници” и „Часът на 

избора”. И се повтарят „Делници” и „Честно казано” на дати от 
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17 март до 2 април, както и общо излъчването на клипа – 115 

излъчвания на дати от 17 март до 2 април. 

Всички изискуеми документи са приложени – дискове, 

протокол и фактури. Предлагам плащането да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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, Мария Бойкинова,  Мирослав Джеров, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Благодаря. 

Уважаеми колеги, минаваме към точка 2а – възнаграждения 

на общински избирателни комисии. Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

 

Точка 2а. Благодаря, господин председател. Колеги, 

докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение от 

Общинската избирателна комисия – Първомай, с вх. № МИ-27-51 от 

9 април 2021 г. във връзка с проведено едно заседание на 8 април за 

предсрочно прекратяване поради смърт пълномощията на общински 

съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в 

листата. 

Приложени са всички изискуеми документи. Налице е 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 

501,41 лв. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим изплащането 

на тази сума на Общинската избирателна комисия – Първомай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряване на 

възнаграждението на ОИК – Първомай. 
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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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря, господин. С вх. № МИ-27-50 

от 8 април 2021 г. по електронната поща е пристигнало заявление 

със сканирано искане от ръководството на Общинската избирателна 

комисия – Марица, подписано от председател и секретар, за 

изплащане на възнаграждение за участие в заседание, на което са 

прекратени пълномощията на госпожа Албена Миланова като 

общински съветник и са обявили следващия от листата. Не се искат 

дежурства. 

Присъствали са председател, двама заместник-председатели, 

секретар и четирима от членовете на комисията.  

Има счетоводна справка и контролен лист. Общият размер на 

възнаграждението е 337 лв. без осигурителни вноски. 

Предлагам ви да вземем решение да бъде одобрено 

изплащането на дължимото възнаграждение за присъствие в 

заседанието на членовете на Общинската избирателна комисия – 

Марица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на 

заплащането на възнаграждението на ОИК – Марица. 

 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, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Имате ли друг доклад в тази точка, господин Ивков? – Не. 
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Минаваме към точка трета. Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има изготвен проект на отговор до областния управител на 

Варна. С писмо от 7 април 2012 г. областните управители иска 

разрешение за отваряне на помещение, в което се съхраняват 

предадените от Районната избирателна комисия – Варна, 

документации от произведените през 2019 г. избори за членове на 

Европейския парламент, както и от изборите за народни 

представители през 2017 г. Достъпът е необходим във връзка с 

приемането на документите от Районната избирателна комисия – 

Варна, от произведените избори на 4 април. Позовава се на Решение 

№ 2220-НС от 15 март 2021 г. на Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви с писмо да отговорим на областния управител. 

Съгласно Раздел четвърти от цитираното решение в т. 33 е уреден 

редът, по който се предават документите за съхранение от Районната 

избирателна комисия от произведените избори за народни 

представители, а в т. 34 изрично е указан редът за съхранението, а 

именно че се съхраняват в запечатана каса в сградата на областната 

администрация. Не се изисква разрешение от Централната 

избирателна комисия. 

Моля да отговорим на областния управител в този смисъл. 

Колеги, предлагам ви да направим един преглед на 

решенията относно осигуряването на достъп до помещенията, в 

които се съхраняват изборни книжа и материали, защото имаме 

решения с най-различни индекси. Идеята е да имаме едно решение, с 

което ще уредим всички въпроси от всички избори, които се 

произвеждат и които се подчиняват на определен режим съгласно 

Изборния кодекс в чл. 287, съответно чл. 445. В този случай, когато 

става дума за архива на районни избирателни комисии, съм съгласна 

с бележката и предложението на колегата Николов да напишем 

изрично, че тези документи на районната избирателна комисия не 
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следва да се съхраняват в запечатано помещение, а е достатъчно да 

бъдат в каса. Но при всички случаи, ако те решат да е запечатано 

помещение, ние не бихме могли да кажем, че това е забранено, 

важното е, че не се налага да има изрично разрешение от страна на 

Централната избирателна комисия. 

Пак казвам, нямам нищо против да напишем  „достъпът до 

помещението”, без да е „запечатаното”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване изпращането на писмото. 

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

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. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са представени документи относно отчитането на 

извършените дейности по гражданските договори от С. Т.                          

Р., както и от С. И. В. Договорите са                                                     

сключени във връзка с подпомагането на Централната избирателна 

комисия по подготовката и произвеждането на изборите за народни 

представители, както и в периода по приемането на документите от 

районните избирателни комисии. 

Към докладна записка вх. № ЦИК-09-120 от 12 април са 

приложени отчетите, както и копие от договорите, които се отчитат. 

Предлагам ви да одобрим изпълнението на работата по 

гражданските договори, след което да се извършат плащанията по 

тях. Имаме налични средства за извършване на плащанията по план-

сметката. Моля да гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам писмо от кмета на община Симитли относно отваряне на 

запечатано помещение с изборни книжа с цел извършване на 

частичен ремонт. Към писмото на кмета е приложен екземпляр от 

заповедта на кмета от 17 март, както и протокол от комисията, която 

е извършила отпечатването на помещението, също от 17 март. За 

сведение. 

Докладвам ви вх. № ЦИК-09-121 от 12 април 2021 г. 

докладна записка относно изтичане на срока за изпитване на 

сключен трудов договор със служител от администрацията на ЦИК. 

Става дума за главен експерт  ИКТ в звено „Информационно и 

комуникационно осигуряване” А. К. К.  

Колеги, посочени са предприети мерки от страна на 

директора на дирекция „Администрация” във връзка със спазването 

на трудовата дисциплина и работното време в администрацията на 

Централната избирателна комисия. 

Приложено е писмено обяснение, справка от ползван редовен 

отпуск. Срокът за изпитване на трудовия договор на А. К.                      

изтича на 12 април 2021 г. 

Докладвам ви преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Тоест ние няма да вземем становище 

дали да му прекратим трудовите отношения или да оставим да му 

изтече срокът. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз мисля, че бях ясна. Докладвах ви 

го за сведение, както обикновено докладвам такива договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Арнаудов. 



 13 

БОЙЧО АРНАУДОВ: Ами аз си мисля, че Централната 

избирателна комисия трябва ясно да заяви дали работата на този 

човек отговаря на парите, които взима, дали сме доволни от неговата 

работа и дали желаем да продължим да работим с него. Личното ми 

мнение е, че този човек не работи добре. И мисля, че трябва да 

обсъдим извън микрофон. След като го докладваме за сведение, за 

да мине просто, защото днес е последният срок, явно сте го 

обсъдили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Десет минути 

почивка. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме със заседанието. 

Госпожо Солакова, продължете. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз приключих, господин 

председател, благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Връщаме към 

точка втора. Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклад относно разяснителна кампания. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа са публикувани финалният доклад на „Инвестор 

БГ” заедно с предоставените сертификати за излъчване, приемно-

предавателни протоколи и становище по окончателния доклад. Моля 

да се запознаете. Съгласно сключения договор № 7 от 25 февруари 

2021 г. „Инвестор БГ” са ни предоставили финален отчет с 

излъчванията по повод излъчването по ефирната телевизия 

„България Он Еър”. Излъчените материали са 153 съгласно 

Приложение № 1 към договора. Предвиденото излъчване е било 160 

рекламни клипа, от които 80 платени и 80 – бонус. Установено е, че 

има неизпълнение със седем клипа бонус, които в приемно-
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предавателния протокола са включени за компенсация по време и 

желание на Централната избирателна комисия в следващата 

кампания. 

Излъчени са 60 разяснителни клипа в „Блумбърг ТВ 

България”, 80 клипа в радиоверигата на „България Он Еър”, както и 

24 публикувани информационни материала в новинарските сайтове, 

предвидени в договора, като са изпълнени генерираните импресии – 

542 635. 

Предлагам да бъде приета извършената работа относно 

Договор № 7 с „Инвестор БГ”, както и да упълномощим 

председателя на ЦИК да подпише приемно-предавателните 

протоколи и да бъде предоставена фактура. Общата стойност по 

договора е 23326,96 лева с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението да одобрим работата и да подпиша 

протокола от името на Централната избирателна комисия. 

Процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Благодаря ви. 

Минаваме към точка 3а. Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3а. Доклади относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, няколко доклада, които са останали от изборния 

ден. Ще ви ги докладвам за сведение. 

От Районната избирателна комисия 16 с вх. № НС-23-196-19 

питат при дефектирала машина и когато е съставен протоколът с 

участие на техник, не може да прави разпечатка, как да се отчете и 
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запише в протокола резултатът от машинното гласуване след края на 

изборния ден. Очевидно са решили този въпрос в комисията. 

От Районната избирателна комисия 22 с вх. № НС-23-195-45 

ни питат във връзка с Решение № 2403-НС от 3 април. Не са узнали 

още определените им секции за извършване на преброяване на 

контролните разписки и ни питат дали можем да им дадем номерата 

на тези секции. Както знаете, нашето решение беше публикувано на 

сайта на 4 април вечерта. 

И от Районната избирателна комисия 13 с вх. № НС-15-30-43 

пак във връзка с Решение № 2403-НС на Централната избирателна 

комисия молят, ако може, да бъдат определени три секции на 

територията на РИК – Пазарджик, които да бъдат по-близко до 

областния център. 

Имаме запитване с вх. № НС-22-1594 от П. Ц. дали                   

трябва да има печат от секционната комисия върху бележката, която 

излиза от машината, защото в различните секции практиката е 

различна. Също го докладвам за сведение. 

С вх. № НС-12-20 от Обществения съвет се обръщат към 

Централната избирателна комисия с искане да бъде допълнено 

Решение № 2403-НС от 3 април, като искат в точка 5 от решението 

да бъде добавено, че след подписване на протокола с резултатите от 

преброяването на контролните разписки и преди поставянето му в 

плик, копие от този протокол да се предоставя на наблюдатели, 

застъпници и представители. Също за сведение. 

От С. С. искане на информация пак във връзка с                               

Решение № 2403. Моли да бъде уведомена обществеността за 

следното: по каква процедура ще бъдат определени секциите, в 

които ще се проведе преброяването на контролните разписки и 

публична ли ще бъде тази процедура? Ще бъде ли достъпна за 

медиите. Ще бъдат ли уведомени медиите, за да присъстват и 

отразяват преброяването на контролните разписки? 
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За съжаление това писмо пристигна, след като вече беше 

определена тази процедура от Централната избирателна комисия. 

Също за сведение. 

И едно ново писмо с вх. № НС-23-247 от 12 април от Б. И. 

Той ни казва следното. От няколко години участва в                     

секционни избирателни комисии и споделя две негови мнения, 

свързани с машинното гласуване, които могат да се вземат под 

внимание при следващи избори. Първото, според него при 

отпечатване на крайния отчет или на финалния протокол от 

машината е добре в отчета да има и редове, в които да се показва 

колко е броят на гласовете без преференции за всяка партия и 

коалиция. И второто му питане е, че няма ясно определена методика 

какво да прави секционната избирателна комисия при заснемането 

или показването на контролната разписка от машината, тъй като при 

бюлетината показване и заснемане е ясно определена процедурата, а 

при машинната не е. 

Докладвам това за запознаване и за сведение, да се има 

предвид от Централната избирателна комисия при следващи избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Остава за сведение. 

Минаваме към точка четвърта. Господин Николов? 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Оттеглям доклада по тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков. 

 

Точка 4. Доклади по административнонаказателни преписки. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № ЕП-09-38, постановление за 

прекратяване на наказателно производство, заедно с двата тома от 

Районна прокуратура – Добрич. На дълго и нашироко за три лица, 

упражнили правото си в евроизборите, без да имат право на глас, с 

настоящ адрес в Турция. Сега били пенсионери, връщали се често. 

Наистина са упражнили хората, без да имат право на глас, но като са 

отишли в секцията, са били в списъка на заличените лица. Случаят е 

малко по-особен, разказвам го набързо, иначе тук е описан много 
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обширно. Като разбрал че е в забранителния списък, единият човек 

си е тръгнал, обаче самата комисия го е помолила да изчака, събрали 

се, съвещавали се и тъй като личната му карта била с адрес с. 

Зърново, му дали възможност да гласува. Същото се случило по 

обед и с други двама, няма да казвам имената. 

Членовете на комисията са се притеснили, защото после се 

появили още много такива хора. Те са видели, че са допуснали 

грешка, обадили са се на съответната районна избирателна комисия, 

те са им казали, че нищо не може да се направи и секционната 

избирателна комисия спряла да ги пускат.  

Сезирали са след това прокуратурата. Прокуратурата счита, 

че на база на гореизложеното няма субективния елемент, казват, че е 

резултат на престъплението, че самото осъществяване е извършено 

от фактическа страна, но няма субективна страна. Изпратили са ни и 

двата тома тук (вече нова практика), за да вземем предвид ние и да 

наложим административно наказание.  

Аз не считам, че на тези лица имаме основание и 

административнонаказателна отговорност да им търсим. Те са били 

със съзнанието, че имат право на глас, български граждани са, 

живеят по цели лета там и не са наясно, макар че законът не ги 

оневинява. Също така считам, че и поведението на колегите от 

секционната избирателна комисия, макар и да са допуснали грешка, 

е достойно. Самите те са сезирали прокуратурата и са осъзнали 

грешката си. По-скоро незнание, заблуда, умора от деня. 

Тъй като ни се изпраща, колебая се за сведение ли да останат 

тези постановления или да установим, че не е налице нарушение и 

да върнем двата тома. В диспозитива на постановлението пише: 

„След окончателно решаване на въпроса за отговорността да бъдат 

върнати на Районна прокуратура – Добрич”. 

Аз ви предлагам да напишем, че не е установено нарушение, 

за да има обратна връзка, и да върнем томовете. 

Предлагам с писмо, чийто текст не съм изготвил, до Районна 

прокуратура – Добрич, да изпратим стандартно писмо, с което да им 
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благодарим, да им върнем цялата преписка двата тома и да кажем, че 

Централната избирателна комисия е приела за сведение 

производството и не е установила нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Александър 

Андреев, Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Следващото е по отношение на господин 

Марешки, скоро го докладвах. Това е от Специализираната 

прокуратура. Качено е в моята папка, вх. № НС-09-32 от 12 април 

2021 г. Там със строг тон отново ни указва вече Специализираната 

прокуратура, не просто преценка. Това е от административната 

страна между нас и прокуратурата, по същество всеки може да го 

види. Ще ви кажа с две думи, ако искате, какво са заключили. 

„Препис от постановлението да се изпрати на ЦИК за 

изпълнение на указаното по-горе, като за предприетите мерки, 

респективно при наложени санкции СГП следва да бъде уведомена 

писмено и по надлежния ред.” Имаше едно писмо миналата седмица, 

точно навръх изборите, с което директно ни указваха да ги уведомим 

за предприетите от нас действия, да докладвам. Остана за сведение. 

Има също два варианта: да остане за сведение. Те са 

постановили отказ от образуване на досъдебно производство срещу 

г-н Марешки по сигнал на гражданин, който сигнал дойде и при нас. 

Тогава ни казаха, че ще постановят. Единият вариант е за сведение. 

Другият вариант е да ги уведомим с едно писмо, че не сме 

установили нарушение на основание § 1, т. 15, защото случаят се 

отнася за фейсбук. Мотивите на четири страници. Мотивите са 

много интересни, да кажем в добрия смисъл и леко нелепи, защото 

считат, че в този договор са толкова алеаторни обещанията, че няма 
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да бъдат изпълнени и по този начин не се прилага облага. Един вид, 

въвежда гражданите в заблуждение, нищо няма да им даде и затова, 

видиш ли, няма облага. Много интересна логика на 

Специализираната прокуратура. Те самите се позовават, че на 

фейсбук не е в оригинал, сякаш не могат да ги изземат. 

Само на това основание Централната избирателна комисия 

оставя без разглеждане. Въпросът е да уведомяваме ли 

Специализираната прокуратура или отново да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги? 

Предложението е? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Няма. 

Други доклади имате ли в тази точка? – Не. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постановление за възобновяване и прекратяване на наказателно 

производство по описа на Окръжна прокуратура – Хасково. С две 

думи, досъдебното производство е образувано срещу неизвестен 

извършител за това, че в изборите за народни представители през 

2014 г. в Димитровград лице от състава на секционна избирателна 

комисия е преправило резултат от осъществените на същата дата 

избори за народни представители, като е дописал под 

допълнителната черта едно лице с постоянен адрес в гр. Хасково, че 

е упражнило избирателното си право. 

В хода на разследването се е установило, че това лице 

всъщност е гласувало в Стара Загора, а не в Димитровград. 

Образувано е срещу неизвестен извършител. Секционната 

избирателна комисия е била 9-членна, всички са разпитани, 

извършена почеркова експертиза, която обаче е установила, че 

никой от тях не е дописал това лице в избирателния списък, поради 

което производството е било спряно. Но тъй като към тогавашната 

редакция на чл. 169 от Наказателния кодекс давността за 
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наказателно преследване е пет години, с това постановление се 

възобновява и съответно се прекратява наказателното производство. 

Докладвам ви за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП-

09-35 от 7 април 2021 г., случайно е попаднал при колегата Николов, 

а иначе резолюцията е за мен. Става въпрос за Окръжен следствен 

отдел, Окръжна прокуратура – Перник. Има едно писмо с шест 

въпроса. Подготвен е отговор. 

Въпросите са горе-долу по целия Изборен кодекс. Каква е 

била процесуално процедурата за произвеждане на избори в 

чужбина на 26 май, какви са били задълженията на секционните 

избирателни комисии, коя институция изготвя списъците за 

гласоподавателите за гласуване в чужбина, в конкретния случай гр. 

Дубай, и същите проверяват ли гласоподавателите дали отговарят на 

изискванията на закона. На какви изисквания трябва да отговарят 

гласоподавателите, за да бъдат допуснати до гласуване. 

Декларацията по чл. 33, която гласоподавателите попълват и 

подават, в бланкова форма ли се изготвя, кой изготвя тези 

декларации, как се изпращат на секционните избирателни комисии в 

чужбина и т.н. 

Ако трябва да се отговори, трябва горе-долу да се препише 

целият Изборен кодекс. Затова е подготвен отговор, в който е 

посочено къде конкретно за тези избори какви решения са взети от 

Централната избирателна комисия, къде са качени, къде може да се 

запознае разследващият орган със същите. Само е обяснено как се 

дописва избирател в изборния ден, когато се яви в секция в чужбина. 

В тази връзка моля да гласуваме и подготвения отговор до 

Следствен отдел към Окръжна прокуратура – Перник, следовател 

Кирилова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? 
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Процедура по гласуване на отговора до Окръжен следствен 

отдел в Окръжна прокуратура – Перник. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, 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. 

Друг доклад имате ли в тази точка? – Не. 

Минаваме към точка пета. Господин Николов. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви призовка с вх. № ЕП-08-29-1 от 6 

април 2021 г. С призовката сме призовани да се явим като страна на 

14 май 2021 г. в 10,20 ч. по касационно дело № 2884/2021 г., 

Деветнадесети състав, в Административен съд – София-град. 

Делото е образувано по наша касационна жалба срещу 

отменително решение на Софийски районен съд, с което е отменено 

Решение № 508 във връзка с европейските избори. Санкцията е по 

чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. Основанието за отмяна е едно-

единствено, а именно неспазване на процедурата за съставяне на акт 

за установяване на административно нарушение, по-скоро 

непоканване на съответното лице. 

Докладвам за сведение. Предполагам, че в началото на м. 

май, какъвто е обичайният ред, по всички дела за м. май ще бъдат 

определени процесуалните представители. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Следващият доклад е на госпожа Бойкинова. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

касационна жалба от Гражданско сдружение „Боец – България 

Обединена с Една Цел” срещу Решение № 2423 на Централната 

избирателна комисия, с което Централната избирателна комисия 



 22 

уважи заявлението на Бойко Методиев Борисов и не го обяви за 

избран народен представител. 

Жалбата е комплектувана и изпратена във Върховния 

административен съд. 

Следващата жалба е пак от Сдружение „Боец”, тя е чрез 

Централната избирателна комисия до Върховния административен 

съд срещу Решение № 2429 от 9 април 2021 г., с което Централната 

избирателна комисия не обяви за избран господин Александър 

Христов Методиев. Жалбата е комплектувана и изпратена във 

Върховния административен съд. 

Третата касационна жалба също е от Сдружение „Боец” и е 

срещу Решение № 2438, с което Централната избирателна комисия 

обяви избраните народни представители в Четиридесет и петото 

Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи. 

Преписката е комплектувана и изпратена до Върховния 

административен съд. 

Има още една касационна жалба чрез ЦИК до Върховния 

административен съд. Тя е от госпожа И. М. Тя е също                           

срещу Решение № 2438, с което обявихме избраните народни 

представители в Четиридесет и петото Народно събрание. Жалбата е 

комплектувана и изпратена до Върховния административен съд. 

Докладвам ви жалба от Р. С. като                                           

представляващ Български хелзински комитет. Той обжалва отказа на 

Централната избирателна комисия да разгледа неговата жалба. 

всъщност Централната избирателна комисия с протоколно решение 

не установи нарушение на правилата на Изборния кодекс. Жалбата 

беше по отношение на съобщение от ВМРО, с което се иска забрана 

за провеждане на гей парад във всички общини в България – това е 

казусът. Жалбата е комплектувана и изпратена във Върховния 

административен съд. 

Докладвам ви определение от Софийски районен съд, с което 

се прекратява производството пред Софийски районен съд и делото 

се изпраща на Върховния административен съд по компетентност. 
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Напомням ви, че производството беше образувано по искова молба 

на „БА“ ООД и „Авенир 21” ЕООД срещу Централната избирателна 

комисия за заплащане на сумата от 27240 лв., дължими по седем 

броя договори за предоставяне на медийни пакети. Съдът прекратява 

делото с мотивите, че спорът следва да се разреши от Върховния 

административен съд по реда на АПК. Въпреки че ние имаме 

решение на Върховния административен съд, с което жалбата им се 

отхвърля. Докладвам ви за сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам ви и решение на 

Административен съд – София-град, с което отменя решение на 

Софийски районен съд и вместо него отменя решение на 

Централната избирателна комисия, с което е наложена имуществена 

санкция на ПИК Нюз ЕОД. Софийски районен съд потвърди нашето 

решение, но след жалба на  ПИК Нюз касационната инстанция е 

отменила решението на Софийски районен съд с мотиви, както 

господин Николов преди малко каза, поради нарушение на 

процедурата по съставяне на акта за установяване на 

административно нарушение. 

Докладвам ви, в моята папка трябва да има списък за 

насрочени дела за периода 14 април 2021 г. до 23 април 2021 г. 

Докладвам ви дело, насрочено за 22 април 2021 г. от 10,10 ч. Делото 

е № 8301 пред Софийски районен съд. Моля да упълномощим 

юрисконсулт Желязков за осъществи процесуално представителство 

по това дело. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: И, уважаеми колеги, моля да 

упълномощим юрисконсулт Радославова да осъществи процесуално 

представителство по дело № 2872/21 пред Софийски районен съд, 

насрочено за 14 април 2021 г. от 9,45 ч. Другото дело също е пред 

Софийски районен съд № 15114/2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване упълномощаването на юрисконсулт Милена Радославова.  

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, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

сигнал с вх. № НС-22-15-77 от 3 април 2021 г. относно предизборна 

агитация в деня за размисъл с приложено от фейсбук страницата на 

„Да, България”. Предлагам с протоколно решение да оставим без 

разглеждане, тъй като социалните мрежи не са доставчици на 

медийни услуги съгласно § 1, т. 15 от Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев, 

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Георги Баханов). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: И, уважаеми колеги, докладвам ви 

сигнал за нарушение в деня за размисъл от господин Х. с вх.                   

№ НС-22-15-53 от 3 април 2021 г. В писмото казва, че е подал сигнал 

в Централната избирателна комисия, изминали са повече от два часа 

и господинът няма решение, а държи да получи отговор. Всъщност 

сигналът е докладван на заседание на 3 април от колегата Стефанова 
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и Централната избирателна комисия с протоколно решение е приела, 

че не е налице нарушение. Отбелязано е в регистъра под № 2170. 

Предлагам да отговорим на господин Христов в този смисъл 

– че сигналът му е разгледан. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на отговора. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви два сигнала за 

сведение от изборния ден. От господин С., който не се намира                    

в избирателния списък – това е неговият сигнал. И от представител 

на секционна избирателна комисия, която ни пита в бюлетина, в 

която член на СИК сложи два печата в същото квадратче, как следва 

да се определи тази бюлетина – като сгрешена или унищожаема. 

Докладвам ви също така и писмо от Съвета за електронни 

медии с вх. № НС-20-134 от 5 април 2021 г. Изпращат ни на диск 

запис от програма „България 24” на доставчика на медийни услуги 

„Вижън Лаб” ЕООД, излъчен в деня за размисъл на 3 април, за 

преценка по компетентност относно спазване забраната за 

предизборна агитация, по-конкретно чл. 182, ал. 4 от Изборния 

кодекс. 

Изгледах цялото предаване. То започва първо с презентация 

на вече проведена среща на представители на ВМРО, по-конкретно 

господин Джамбазки, с туристическия бранш и какво точно ВМРО 

обещава да направи, тоест какви промени предлага в Закона за 

туризма, а именно ваучери от 100 лв. за всички пенсионери и 

почиващи. След това продължава с излъчване на членове на 

секционни избирателни комисии, които са назначени в Турция, 
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които взимат отношение по това, че декларациите предварително 

могат да бъдат попълнени. 

Предлагам ви с протоколно решение да не установим 

нарушение, тъй като доставчиците на медийни услуги не са сред 

изброените в чл. 183 субекти, които могат да изготвят предизборни 

агитационни материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване на протоколно решение за 

неустановяване на нарушение. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан 

Чаушев, Ивайло Ивков, Севинч Солакова). 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви жалба с 

вх. № Ж-188 от 4 април. Жалбата е от Корнелия Нинова, 

представляващ коалиция „БСП” чрез пълномощник Виденова. В 

жалбата се твърди, че има грубо погазване на Изборния кодекс, 

относимо към оповестяване на резултати от социологически 

проучвания преди края на изборния ден. Социологическа агенция 

„Маркет Линкс” провежда социологическите си проучвания пред 

секционна комисия в 46-то СОУ и молят да наложим премахването 

на анкетните карти от секциите и да наложим съответните глоби за 

нарушения, които са извършени от социологическа агенция „Маркет 

Линкс”. 

Прилагат картата с часа, когато се извършва 

социологическото изследване, както и (вероятно това е пред 

секцията) контактите с „Маркет Линкс”, техните телефони и адрес.  

Няма никъде доказателства за това, че „Маркет Линкс” са 

оповестявали резултатите си. Същата агенция е регистрирана в 
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Централната избирателна комисия за провеждане на социологически 

проучвания, затова аз предлагам с протоколно решение да не 

установяваме нарушение, тъй като такова наистина няма, просто 

агенцията е извършвала социологическо проучване, за което е била 

регистрирана в ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (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); против – 1 (Цветанка Георгиева). 

Благодаря. Нямате друг доклад. 

Господин Джеров. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, вх. № НС-22-16-39  от 6 април 2021 г., един 

неподписан сигнал, с който ни искат да им изпратим бланка-

формуляр, в който да опишат съмнения като застъпници в една от 

секциите в Пловдив – област. 

Предлагам го за сведение. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви жалба 

постъпила в Централната избирателна комисия с вх. № НС-23-246/1 

от 12 април 2021 г. Жалбата е подадена от П. С. В.,                           

кандидат за народен представител, относно извършени нарушения 

от СИК № 29 срещу Даниела Петрова Георгиева в качеството й на 

застъпник в същата секционна избирателна комисия. 

В жалбата са изложени бланкетни твърдения за допуснати 

нарушения във въпросната секционна избирателна комисия в 

изборния ден и за отказ на председателя да приеме подадени жалби 
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както от кандидата за народен представител П. В., така и                     

от жената, посочена като застъпник на политическата сила Д.                  

П. Г. 

Не се обжалва конкретно решение на Районната избирателна 

комисия – Варна, но жалбата завършва с искането: жалбата не е 

разгледана, решението е неправилно и незаконосъобразно. 

След като извърших справка на интернет страницата на 

Районната избирателна комисия – Варна, установих, че е налице 

произнасяне на същата избирателна комисия както по подадена 

жалба от Д. П. Г. в качеството й на застъпник на                               

политическа партия „Българско национално обединение”. Жалбата е 

била с вх. № 551 от 4 април 2021 г. и по нея е постановено решение 

№ 202 от 4 април 2021 г. на Районната избирателна комисия – Варна, 

с което жалбата е оставена без уважение. В жалбата е било 

изложено, че са й отказали да й се легитимират, председателят не 

бил направил официално откриване и други такива твърдения, нищо 

конкретно. 

Жалбата е оставена без разглеждане след извършена проверка 

от РИК – Варна. 

По отношение на втората жалба, от кандидата за народен 

представител, който твърди, че Районната избирателна комисия – 

Варна, не се е произнесла по жалбата му, това не отговаря на 

действителното фактическо положение, тъй като от интернет 

страницата на РИК – Варна, се установява, че има постановено 

решение № 200 от 4 април 2021 г. относно подадена жалба от 

господин В. с вх. № 550 от 4 април. Всъщност големият                    

проблем е бил, че той се е появил в секционна избирателна комисия 

№ 29 с поставена маска за лице с надпис, съдържащ обозначение на 

издигналата го политическа партия и с призив за гласуване 

зачертано квадратче с номера на партия в бюлетината. 

Предвид установеното нарушение за агитация в изборния ден 

той, заедно със застъпника, са били отстранени от секцията със 
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съдействието на органите на реда, а неговата жалба е оставена без 

уважение. 

Предвид произнасянето от Районната избирателна комисия и 

липса на жалба срещу двете решения, аз ви предлагам тази жалба да 

остане за сведение. Но дори и да следваше да я разгледаме, ако бяха 

обжалвани посочените решения, то жалбата следваше да остане без 

разглеждане поради просрочие, тъй като Районната избирателна 

комисия се е произнесла на 4 април и сроковете за обжалване 

отдавна са изтекли. 

Докладвам ви тази жалба за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Друг доклад имате ли? – Не. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Благодаря. Входящ № НС-22-14-65. За 

пореден път, този път след изборите, А. Д. и други                         

лица от така наречения Национален сбор за съпротива „Св. Георги 

Победоносец” (те ни заляха с някакви сигнали срещу носенето на 

маски). Този път казва с жалбата с посочения входящ номер срещу 

проведените избори за грубо нарушаване на избирателните права. 

Били ги предупредили, после той с още с шест-седем човека от 

неговите хора, имат и седем свидетели, и от СДВР с груба сила им 

попречили да упражнят конституционното си право на глас. Затова 

човекът ни е пуснал жалба, че оспорва изборите, проведени в такава 

обстановка. Очаквал от нас отговор на 2-ри и 3-ти, може и аз да съм 

виновен, май бях докладчик по едно от тези, но го докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, друго 

предложение има ли? Не виждам. Остава за сведение. 

Друг доклад имате ли, господин Ивков? Благодаря. 

Колегата Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във вътрешната мрежа 

са публикувани две жалби към Районната избирателна комисия – 
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Варна. Входящ № 23-248 от 12 април 2021 г. от П. С.                               

В., кандидат за народен представител, това е същият кандидат, от 

който преди малко колегата Иванова докладва жалба. Обжалва 

референдум № 200 по жалба с вх. № 550 от 4 април на РИК – Варна, 

в която казва, че Районната избирателна комисия – Варна, е сезирана 

за извършени съществени нарушения в редица секции.   

Моля да се запознаете, за да не чета всичките единадесет 

точки, в които той оспорва. Поименно цитира състава на Районната 

избирателна комисия – Варна, че не са разгледали, не са се 

произнесли по изложените твърдения от него и че са ползвали 

бланкетно, формално, немотивирано, необосновано решение във 

всичките посочени 208 секции. Казва, че решение № 200 на РИК – 

Варна, е неправилно и незаконосъобразно. 

Решение № 200 на Районната избирателна комисия – Варна, е 

постановено на 4 април. Срокът за обжалване е тридневен, а самата 

жалба пристига при нас днес, на 12 април. 

Предлагам с протоколно решение Централната избирателна 

комисия да остави жалбата без разглеждане поради просрочие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Жалбите на колегата Стефанова и моите, 

макар и да касаят една и съща фактическа обстановка, са различни. 

При мен са изпратени жалбите, които са изпратени до Районната 

избирателна комисия срещу действията на председателя на 

секционната избирателна комисия и допуснатите нарушения. Докато 

в случаите жалбите от П. В. и от застъпничката Д.                                       

Г., те са вече насочени срещу съответните решения на                      

Районната избирателна комисия и аз мисля, че по тях трябва да 

постановим решение с номер, с който се оставят без разглеждане 

поради просрочие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, ще 

подготвите, колега Стефанова, проект на решение и ще се 

произнесем. Колегите да се запознаят в момента с жалбите. 
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Имате ли друг доклад? Добре. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви три 

сигнала от господин Камен Добрев, застъпник от „Боец”, господин 

А. С., застъпник от политическа партия „Има такъв                            

народ”, и Н. З., наблюдател от Сдружение „Демокрация                          

и законност”. И трите сигнала са идентични и съдържат оплаквания 

във връзка с организацията по приемане на секционните 

избирателни комисии в зала „Фестивална” от РИК 24. Твърдят, че 

наблюдатели и застъпници не могат свободно да се придвижват и да 

извършват пряк контрол върху дейността на Районната избирателна 

комисия. Твърдят, че са били държани в заградено помещение в 

средата на залата, като след изричен компромис от страна на 

председателката на Районната избирателна комисия 24 се определя 

един от техническите секретари да ги придружава, по двама от 

наблюдатели и застъпници да наблюдават въвеждането на данните, а 

другите стоят в това определено място. 

Вярно е, че съгласно чл. 114, ал. 1, т. 8 и чл. 120, ал. 1, т. 7 от 

Изборния кодекс наблюдателите и застъпниците могат да 

присъстват при въвеждането и потвърждаването на данните с 

резултатите от гласуването в СИК в  изчислителните пунктове, но 

това става при определен ред и организация, която организация се 

въвежда от районната избирателна комисия. 

С оглед на което ви докладвам тези сигнали за сведение. Те 

са присъствали при въвеждането и са имали при определена 

организация възможност да наблюдават този процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

други предложения? Не виждам. Остават за сведение. 

Минаваме към точка шеста. Госпожо Стефанова, 

заповядайте. 

 

Точка 6. Отговори по въпроси на граждани. 
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КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-22-16-59 

имаме питане от Р. Я. как се изчислява активността на                       

гражданите, които вече са упражнили правото си на глас в дадена 

област към определен час. 

Проектът за отговор е в папка от петък, 9 април, с което 

писмо го информираме, че избирателната активност в изборния ден 

се изчислява на база брой избиратели в окончателните избирателни 

списъци, съпоставена с процентното съотношение към броя на 

гласувалите до определения час за съответната област на Районната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението за отговор. Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-22-16-57 

господин Б. ни пита за реда за изплащане на                                

възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии. 

В папка от петъчно заседание съм предложила текст за отговор. 

Уведомяваме го, че възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии се изплащат от общинската администрация на 

територията на общината, в която сте били член. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

Гласували 17 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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Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Севинч Солакова). 

Минаваме към точка седма. Господин Димитров, 

заповядайте. 

  

Точка 7. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви, господин 

председател. Повечето неща са за сведение. 

Нека да започна с един оригинал, който са ни изпратили, на 

писмо, на което и аз съм отговорил, и госпожа Цанева твърди, че е 

отговаряла. Входящият номер е НС-04-01-153 от 3 април 2021 г. с 

питане дали може да се правят видео сесии по време на 

преброяването в чужбина. Този път е прикачен към това питане и 

въпрос от Т. Г., международен редактор на Българската                  

национална телевизия. Това е за сведение, разбира се. 

Имаме едно дълго, почти две страници, писмо от госпожа 

Силвия Райчева, която периодично ни пита за статута на господин 

Сакскобурготски, с един дълъг разказ за всички неща. Ясно е, че е за 

сведение. 

Под формата на вх. № НС-15-286 от 31 март, към него са 

прикачени няколко различни коментара към това, което господин 

Войнов докладва, кодексио, спомняте си, мобилното приложение, 

което можеше да прави контрол върху контролните равенства. Към 

него има прикачени мнения от Бургаската РИК, от РИК 16 и пр., 

както и коментари, които се отнасят до подобрения в това 

приложение, тъй като то не изчислява или не е изчислявало 

контролите за преференциите. 

Има и едно писмо също от преди изборите. Госпожа Ж.                     

ни е попитала какво е разпределението на кандидатите, 

регистрирани за участие, за цялата страна – колко са жените, колко 

са мъжете. Тези числа сме ги съобщавали, но нека да й отговорим и 

формално с писмо – 29 и 71 процента. А иначе числата ги има и в 

писмото, и на нашата страница. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,  

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги! Докладвам писмо с вх. № НС-23-245 

от 10 април 2021 г. Това е от господин Х., който сочи, че е 

приключил един успешен период, а именно бил е координатор на 

СИК № 404 в консулството на Република България в Истанбул и 

изказва похвала за всички членове и изразява дълбоко задоволство 

от работата на секционната избирателна комисия начело с 

председателя на комисията. Докладвам го за сведение. 

Входящ № НС-22-16-82. Отговорили сме на господин Т.                

във връзка с негово питане, че е подал заявление за гласуване извън 

страната, по-скоро е имал жалба. Той ни благодари за отговора и 

иска да сподели с нас, че е упражнил правото си на глас в Република 

Ирландия, като сочи, че ще прикачи и снимка на бюлетината, която 

е попълнил. За сведение. 

И, колеги, докладвам за сведение, знаете, бяха предадени в 

срок списъците за гласуване извън страната за съответната проверка 

от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

С входящи номера НС-04-03-56 и НС-04-03-57 от 9 април са 

входирани в деловодството приемно-предавателните протоколи за 

предаването на списъците за гласуване извън страната. 

Това е. Нямам други доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Господин Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-12-23 от 

9 април. Писмото е от Обществения съвет и с него ни информират, 

че Общественият съвет към ЦИК на свое заседание е взел решение 

да поиска от Централната избирателна комисия подробна 

информация за конкретните причини, довели до невъзможност да се 

проведе гласуване с машини и причините то да бъде преустановено. 

Молят ни да им бъде предоставена информация за номерата 

на секционните избирателни комисии, в които Централната 

избирателна комисия или районните избирателни комисии са 

разрешили да бъдат стартирани машините в началото на изборния 

ден, номерата на СИК, в които е имало спиране или други проблеми 

с машините, проблеми с извличането на данни от флаш паметите в 

РИК и непредадените флаш памети. 

Освен това молят да им предоставим информация с 

резултатите от извършеното преброяване на контролните разписки 

по секциите в определените 93 секции. Информацията им била 

необходима във връзка с анализ на произведените избори, който те 

подготвят и ще предоставят на вниманието на Централната 

избирателна комисия и обществеността. 

Предлагам да изпратим писмо до Обществения съвет, в което 

да ги уведомим, че информацията, с която разполага Централната 

избирателна комисия, е публична и публикувана на интернет 

страницата на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението от страна на господин Войнов. процедура по 

гласуване. 

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви един сигнал, останал от 

изборния ден, от СИК № 453. Информират ни, че при късане на 

бюлетините от кочан, част от бюлетините са давани на 

гласоподавателите накъсани в горната част, без да бъдат наранени 

номерата на бюлетините и ни питат за указания дали тези бюлетини 

могат да се приемат за валидни. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-1655 от 7 април 2021 г. 

Писмото е от Н. А. и е относно технологията на                                   

изборния процес в избирателните секции, обработката на 

резултатите и излизащите от този процес документи. Н.                              

А. предлага изменение на технологията на изборния процес в 

избирателните секции, с което ще се получи намаляване на времето 

за обработка на резултата, както и довеждане на субективните 

грешки до нула. Г. е да се срещне с наши технически                         

специалисти и да изложи подробно своята концепция. 

Тъй като технологията на изборния процес в избирателните 

секции е регламентирана в Изборния кодекс, а господин А. не 

предлага нищо конкретно, предлагам писмото да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение? Ако няма, остава за сведение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо е с вх. № НС-10-227 от 

11 април 2021 г. Писмото е от Николай Златарски, кандидат за 

народен представител от листата на „Има такъв народ” в Десети 

многомандатен изборен район. Той е получил информация, че е 

входирано от негово име в Централната избирателна комисия 

заявление за отказ от получени преференции. Уведомява ни, че 

същото не е получено и изпратено от него не обективира неговата 

действителна воля. 

Аз мога да кажа само, че с Решение №2437-НС от 9 април 

2021 г. на Централната избирателна комисия е обявен Списък А и 

Списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс. В това решение 

Николай Златарски фигурира в списък А с 9,56% получени 
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преференции, което показва, че никой не му е отнемал 

преференциите. Затова предлагам това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Остава за 

сведение. 

Колегата Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикувано писмо с вх. № НС-15-382 от 12 април 2021 г. 

(така е озаглавено) относно изборен процес до омбудсмана на 

Република България и до деловодството на ЦИК. Това е от 

председателя на Районната избирателна комисия – Бургас. Явно е 

имало някакво запитване от страна на омбудсмана и описва 

подробно на пет страници приключването на изборния процес в 

Районната избирателна комисия – Бургас, цялата процедура, 

трудностите, с които са се срещнали. И само искам да кажа в 

началото, че във връзка с изложеното в писмото ви и на основание 

чл. 28 от Закона за омбудсмана изразява РИК – Бургас, ясно 

несъгласието си с начина, по който е представена ситуацията в 

Изборен район Втори, Бургаски, и обобщаване на изборите. 

И оттам нататък, може да погледнете, е описана цялата 

процедура по приемане на изборни книжа, по колко часа не са спали 

членовете на СИК, РИК и т.н. И цялата ситуация. 

Предлагам да остане за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? Не виждам. 

Господин Николов, включете се. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, 

докладвам ви писмо от господин П., което мисля че докладва 

колегата Ивков, с вх. № НС-22-16-86 от 12 април 2021 г. Господин 

Пенчев твърди, че на 1 април е изпратил до Централната 

избирателна комисия по електронната поща подписано с цифров 

електронен подпис искане за осигуряване на свободен достъп до 

избирателните секции в страната. Отново се оплаква, че е трябвало с 
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маска да посети изборното помещение. Така че аз докладвам отново 

това писмо за сведение. Благодаря. 

Друг доклад имате ли? Благодаря. 

Уважаеми колеги, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. Насрочвам следващото заседание утре от 

13,30 ч., като напомням, че в 11,15 ч. има среща с Ограничената 

мисия наблюдатели на ОССЕ във връзка с предварителните 

препоръки, които са направени. Докладът беше качен и беше 

докладван за запознаване. Моля отново да му обърнете внимание. 

Благодаря. До утре! 

 

(Закрито в 15,45 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

      

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стойка Белова 

  


