
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 333  

 

На 13 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: Катя Иванова  

2. Доклад относно разяснителна кампания.  

Докладва: Кристина Стефанова  

3. Доклад относно машинно гласуване.  

Докладват: Емил Войнов и Таня Йосифова  

4. Доклади по административни преписки.  

Докладват: Севинч Солакова, Кристина 

Стефанова, Емил Войнов и Александър Андреев  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Кристина Стефанова и Бойчо 

Арнаудов  

6. Отговори по въпроси на граждани.  

Докладва: Емил Войнов  

7. Разни.  

Докладват: Таня Йосифова, Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Михаил Джеров, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева  

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина Стефанова, 

Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо 
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Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Джеров, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева.  

ОТСЪСТВАХА: Мария Бойкинова и Николай Николов.  

Заседанието бе открито в 13.30 ч. и бе председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията и от 

госпожа Силва Дюкенджиева - заместник-председател на комисията.  

 

* * *  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 13 април.  

Във вътрешната мрежа виждате дневния ред, който е качен и 

на страницата на Централната избирателна комисия. Имате ли 

предложения по него?  

Госпожо Йосифова.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: В точка „Машинно гласуване“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Господин 

Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: В „Жалби и сигнали“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля, в точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Други желаещи? Няма. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Колеги, минаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо 

Иванова, заповядайте.  

 

Точка 1. Медийни пакети.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, ще ви докладвам за 

одобрение десет писмени искания от доставчици на медийни услуги 

по одобрени от Централната избирателна комисия договори за 

медийни услуги.  

За да не преповтарям по всяка преписка, държа да кажа, че 

писменото искане от всеки един доставчик на медийни услуги е на 

правно основание точка 26 от наше Решение № 2120-НС от 

23 февруари 2021 г. относно реда за предоставянето и разходването 

на средствата за медийни пакети в изборите за народни 

представители на 4 април, както и че всеки един договор е 

окомплектован с всички изискуеми, съгласно същото наше решение, 

отчетни документи: сертификати, листове и т.н., в зависимост от вида 

на медийната услуга.  

Първото искане е с вх. № НС-24-262 от 7 април. То е от 

телевизия „ЕВРОКОМ“ ЕООД по сключения договор с коалиция от 

партии „Ние, гражданите“, постъпило в ЦИК с вх. № НС-2499 от 

11 март. Стойността на медийната услуга е 28 536 лв. с ДДС. От 

представените доказателства става ясно, че изцяло е изпълнен 

предметът на договора и той всъщност включва 50 броя излъчвания 

на предизборен спот 30-секунден, както и 13 броя участия в 

предавания „Делници“, „Честно казано“, „Часът на избора“ на 

съответните дати в рамките на 30-дневната предизборна кампания. 

Както ви казах, комплектувани са всички необходими документи, 

като има и контролен лист за извършване на предварителен контрол 

от финансовия контрольор преди поемане на задължението. Затова ви 

предлагам да одобрим направеното искане и да бъде заплатена на 

този доставчик посочената във фактурата сума от 28 536 лв. с ДДС.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на 

изплащането на сумата по медийния пакет.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Следващото писмено искане за плащане на 

медийна услуга е с вх. № НС-24-270 от 7 април 2021 г. То е от радио 

и телевизия „СИТИ“ ЕООД, притежаващо програмата „Радио Сити“, 

по сключен договор за медийни услуги с „Партия на зелените“.  

Представените доказателства сочат, че предметът на договора 

е изпълнен изцяло и той включва 21 броя аудио спота с 

продължителност 30 секунди, излъчени в рамките на предизборната 

кампания. И към това искане има контролен иск за извършване на 

предварителен кандидат от финансовия контрольор и ви предлагам 

да изплатим на доставчика на медийни услуги сумата от 1137.20 лв. с 

ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, следващото искане е с вх. № НС-

24-272 от 7 април. То е от „R 22“ ЕООД, притежаващо програмата 

„Радио Енерджи“ по сключен договор за медийна услуга с „Партия 

на ЗЕЛЕНИТЕ“. Претендира за изплащане на сума в размер на 

2500.96 лв. с ДДС. Изпълнен е изцяло предметът на договора, който 

включва общо 21 броя излъчвания на аудио спот с продължителност 
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30 секунди, съгласно приложените сертификати в рамките на 

предизборната кампания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

КАТЯ ИВАНОВА: Да добавя, че и тук имаме контролен лист 

за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № НС-24-268 от 7 април 

2021 г. от „Метро Радио“ ЕООД, създаващо и разпространяващо 

радиопрограма „БГ РАДИО“ по сключен договор с „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ“ на стойност 1896.08 лв. с включен ДДС. Изпълнен е 

предметът на договора и той включва общо 21 излъчвания на аудио 

спот с продължителност 30 секунди в рамките на предизборната 

кампания. И тук имаме контролен лист за предварителен контрол от 

финансовия контрольор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Писмено искане с вх. № НС-24-271 от 

7 април. Искането е от „RT NET“ ООД., доставчик на медийна услуга 

и предоставящо радиоуслуга с наименование на радиопрограмата 

„Радио Нова Нюз“. Предметът на договора е изпълнен. Той включва 

общо 17 броя излъчвания на аудио спот с продължителност 30 

секунди, съгласно приложените сертификати. Имаме протокол от 
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финансовия контрольор за извършен предварителен контрол. Моля за 

одобрение на направеното искане на посочената стойност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването изплащането 

на медийния пакет.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № НС-24-269 от 7 април от 

радио и телевизия „СИТИ“ ЕООД по сключен договор с „Партия на 

ЗЕЛЕНИТЕ“ на стойност 3855.60 лв. с ДДС. Изпълнен е предметът 

на договора, който включва 36 броя излъчване на видеоклип с 

продължителност 30 секунди, съгласно приложените сертификати. 

Имаме и контролен лист за извършен предварителен контрол от 

финансовия контрольор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № НС-24-266 от 7 април от 

доставчика на медийни услуги телевизия „ЕВРОКОМ“ ООД по 

сключения договор за медийни услуги с независимия кандидат Давид 

Леон Леви. Изпълнен е предметът на договора, който се свежда до 

участие до 20 минути в едно предаване и е на стойност 1920 лв. с 

ДДС. Има контролен лист за предварителен контрол от финансовия 

контрольор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Следващото искане е от Българско 

национално радио по сключения договор с политическа партия 

„Републиканци за България“. Тук предметът на договора също е 

изпълнен, но той включва различни форми на отразяване на 

предизборната кампания: агитационни клипове, хроники и други 

форми, интервюта, визитка, репортаж, фийчър и блиц интервю, 

интернет сайт, пиар материали. Общо стойността на искането е 

17 940 лв. с включен ДДС. Приложени са доказателства за 

изпълнение на договора, както и контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: 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, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Искане с вх. № НС-24-256 от 7 април от 

доставчика на медийни услуги Телевизия „ЕВРОКОМ“ по сключения 

договор с политическа партия „Възраждане на Отечеството“ на 

стойност 18 400.80 лв. с ДДС. Изпълнен е договорът. Той включва 

общо 60 броя излъчвания на предизборни 30-секундни спотове в 

различни часови пояси на програмата, както и едно участие в 

предаване до 20 минути. Имаме и контролен лист за извършване на 

предварителен контрол от финансовия контрольор.  
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

чухте предложението. 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, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

КАТЯ ИВАНОВА: Последното искане, което ще ви помоля да 

одобрим с наше протоколно решение, е с вх. № НС-24-284 от 

9 април. То е от Българско национално радио по сключения договор 

за медийни пакети с политическа партия „Възраждане на 

Отечеството“. Искането е на стойност 6000 лв. с ДДС. Изпълнен е 

предметът на договора и включва различни форми за отразяване на 

предизборната кампания: агитационни клипове, диспути. Както 

казах, стойността е 6000 лв. с ДДС, има и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Бойчо Арнаудов, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Госпожо Стефанова, заповядайте.  

 

Точка 2. Доклад относно разяснителна кампания.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-93 сме 

получили сертификатите от излъчванията по Българско национално 

радио. Моля да се запознаете.  
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Моля да се запознаете и с НС-25-1/13. Сертификатите за 

излъчване са по Българска национална телевизия четирите канала. 

С вх. № НС-25-31-1 сме получили предаването на технически 

носител, съгласно сключения договор 3 от 23 февруари с „Адвер тех“ 

ООД, изпълнител по обществената поръчка изготвяне на аудио и 

аудио-визуални произведения и други аудио-визуални и дигитални 

материали за провеждане на разяснителна кампания. Изготвените 

произведения са анимираната графика № 1, анимирана графика Инфо 

графика 2, 3, 4 и 5 видеа, които са с варианти до 120 минути в 

различните варианти, предоставени за излъчване по телевизията и по 

новинарските сайтове, банерите, видеоклиповете с жестомимичен 

превод, както и със субтитри.  

Имаме изготвено становище: ЦИК-09-118 от днес във връзка с 

изпълнението на договора с „Адвер тех“, като подробно са описани 

произведенията, които са представени, както и датите на одобрение и 

публикуване на сайта на ЦИК. Има предоставен проект за приемо-

предавателен протокол.  

Предлагам да одобрим работата на „Адвер тех“ и да 

упълномощим председателя да подпише приемо-предавателния 

протокол. Сумата по договора е на стойност 53 880 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги 

чухте доклада на госпожа Стефанова. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване и за 

упълномощаване на председателя да подпише.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, във връзка със сключен 

договор с „Премиер студио плюс“ ООД № 15 от 26 март във връзка с 

изготвяне и изработване на видеоклипове за обучителна кампания 

сме получили предаването на технически носител на материалите, 
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предназначени за обучение на секционните избирателни комисии в 

страната и секционните избирателни комисии извън страната. Във 

вътрешна мрежа е публикуван проект за приемо-предавателен 

протокол. На техническите носители са предоставени дългите 

варианти и редактираните варианти, които са приети с протоколни 

решения на Централната избирателна комисия. Имаме и становище 

№ ЦИК-09-126 от днес от отдел „Правен“.  

Предлагам да одобрим работата на „Премиер студио плюс“, да 

упълномощим председателя да подпише приемо-предавателния 

протокол във връзка с изплащане на сумата по договора 17 880 лв. с 

ДДС.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

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

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-25-11-7 сме 

получили финалния доклад на „Нова броудкастинг груп“. В доклада 

са приложени сертификатите за излъчваният по телевизията, както и 

излъчванията в „Радио Експрес“ и отчетите, съгласно публикациите в 

новинарските сайтове. Имаме изготвено становище от отдел 

„Правен“, който е с вх. № ЦИК-09-127. Всички ангажименти по 

договора относно излъчванията са изпълнение, както и плановете 

относно „Радио Експрес“ и новинарските сайтове. Докладът е 

получен и в оригинал, чакахме го. Предлагам да упълномощим 

председателя да подпише приемо-предавателния протокол, както и да 

приемем работата по договора.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте доклада за приемане на работата по договора и за 

упълномощаване на председателя. Има ли други предложения? Не 

виждам. Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 16 членове на ЦИК: за – 16 (Александър Андреев, 

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, минаваме към точка трета от дневния ред. 

Господин Войнов, заповядайте.  

 

Точка 3. Доклади относно машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.  

Уважаеми колеги, докладвам ви сигнал с вх. № НС-12-5 от 

12 април. Сигналът е от ГИСДИ, които ни сигнализират, че за 116 

секции с машинно гласуване на страницата на Централната 

избирателна комисия не са качени машинните данни. Моля да 

направим проверка за причините и да разпоредим за качването на 

тези данни.  

Аз направих проверка. Действително за посочените секции в 

сектора „Машинно гласуване“ не е отбелязано нищо, не е активен 

въобще този сектор. Затова предлагам да изпратим писмо на 

„Информационно обслужване“ с искане да ни предоставят 

информация за причините, поради които не са публикувани данни от 

флаш паметите за всяка от посочените секции, а именно: 

непредставени флаш памети от ЦИК, неразчетени флаш памети или 

други причини. Текстът на писмото е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другото писмо е с вх. № НС-23-195-47 от 

12 април. Писмото е от РИК – Добрич, и с него ни предоставят 

информация за проблемите, свързани със специализираните 

устройства от машинно гласуване.  

Писмото е доста дълго. Проблемите са свързани с пет 

различни направления. Ще ги скицирам само: първо, липса на 

координация между „Сиела Норма“ и техниците за машините, второ, 

липси при окомплектоването на машините, трето, предоставени 

машини в РИК – Добрич без информация за какво ще се използват, 

четвърто, изземване на машини от 3 секционни избирателни комисии 

с постъпила информация за технически проблем и пето, грешно 

въведени липсващи данни в софтуера на машините.  

Предлагам писмото да бъде приобщено към папка „Проблеми 

с машинното гласуване за анализ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. Чухте 

предложението. Има ли друго предложение? Ако няма, процедура по 

гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Имате ли друг доклад? Добре.  

Госпожо Йосифова, заповядайте.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Благодаря.  

Уважаеми колеги, след като произведохме изборите за 

народни представители – мисля, че успешно се реализира дейността 

на работната група по машинно гласуване, смятам, че пред цялата 

Централната избирателна комисия стоят въпросите, които са 

последващи след произвеждането на изборите. В тази връзка като 
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ръководител на работната група по машинно гласуване мисля, че 

дадох своя дан във връзка с организационните дейности, които бяха 

извършени, поради което се оттеглям от ръководството на тази група 

и ще оставя преписките на господин председателя да ги 

преразпредели на колегите, които смята за необходимо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Йосифова, аз не мога така да ги преразпределя преписките. Най-

малкото, тези преписки, които до момента са при Вас, ги 

докладвайте, а оттук нататък е ясно, че машинното гласуване е на 

цялата Централната избирателна комисия, но работата, която е на 

машинното гласуване в един момент трябва да бъде обобщена, 

отчетена и реално погледнато да може да видим какви са били 

проблемите с оглед изпълнението на договора. Няма как аз да ги 

преразпределя на някой друг колега, който към момента дори не е 

наясно с тези преписки, за да може той да ги докладва от изминалото 

време. Тези, които идват в допълнение, разбира се, че една част от 

тях ще ги разпределям и на останалите колеги от машинното 

гласуване.  

ТАНЯ ЙОСИФОВА: Аз мисля че ясно казах: преписките не са 

сложни, всеки е запознат с тях, всеки може да докладва и поради тази 

причина аз отказвам да докладвам преписки, свързани с машинното 

гласуване, защото смятам и че е налице едно тенденциозно 

отношение, непрофесионално, при положение, че аз съм в отпуск, да 

стоят преписките. Не знам поради каква причина се смята, че само аз 

мога да ги докладвам. Възразявам и отказвам да ги докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Йосифова, Вие сте тук. Аз не виждам някакво тенденциозно 

отношение към който и да било. Ако има такова твърдение, мисля, че 

това трябва да бъде всеки един от колегите, който е поел 

определените преписки да ги докладва и да може да бъдат 

разгледани, разбира се, в Централната избирателна комисия. 

Докладчикът докладва на Централната избирателна комисия, а тя 

взима решението от страна на комисията.  
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Уважаеми колеги, моля да гласуваме протоколно решение, с 

което в утрешния ден след изготвяне на съответния протокол да бъде 

предадена машината с демо софтуер, която се намира в Централната 

избирателна комисия, на „Сиела Норма“ АД, с оглед предаването й за 

съхранение. Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма.  

Колеги, минаваме към доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на работна група 

вчера обсъдихме едно писмо до всички кметове на общини, с копие 

до всички ОИК, във връзка с процедурата по одобряване и изплащане 

на възнагражденията на членовете на общинските избирателни 

комисии. Писмото е във вътрешната мрежа. Моля да го видите и да 

го изпратим. То е един вид напомнително до кметовете на общини. 

Най-важното е изрично да подчертаем какви документи трябва да 

бъдат приложени към искането след получаване на одобрената 

справка, задължително да посочват банкова сметка или лице за 

контакт и да знаят, че когато няма посочена банкова сметка, 

Централната избирателна комисия няма да извършва плащания на 

одобрените възнаграждения на членовете на ОИК.  

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, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 
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Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви получено от 

община Велики Преслав документи в изпълнение на наше Решение 

№ 2432 от 9 април, с което разрешихме отварянето на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали с 

цел предоставяне на районната избирателна комисия на протокола от 

контролното преброяване на разписките от машинното гласуване.  

В общината е издадена заповед от 12 април. Екземпляр от 

заповедта е приложен към преписката, както и за назначаване на 

комисията и определяне на нейните задачи. Приложен е протокол от 

12 април за отварянето на запечатаното помещение, съгласно 

изискванията на решенията на Централната избирателна комисия 

№1244 и № 2432. Приложен е плик с тези разписки.  

Предлагам да се приложи към всички преписки, които са за 

последващ анализ в Централната избирателна комисия. За сведение 

ви докладвам преписката.  

За сведение ви докладвам и получена преписка от Районна 

избирателна комисия – Стара Загора, включително с приемо-

предавателни разписки, протокол на секционни избирателни 

комисии, пликове с приложени смарт карти от машинното гласуване, 

отново да се приложат към всички документи, които получихме 

допълнително от районните избирателни комисии. Ще бъдат обект на 

проверка и последващ анализ. За сведение ви докладвам.  

Колеги, докладвам ви предложение за публикуване на 

информация от годишния финансов отчет на Централната 

избирателна комисия за 2020 г., както и одитния доклад на Сметната 

палата за същия период на официалната интернет страница на 

Централната избирателна комисия. В изпълнение на указания ДДС на 

Министерството на финансите следва да бъде публикуван сборен 

баланс и сборен отчет за приходите и разходите за 2020 г., сборния 

отчет за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския 

съюз и сметките за чужди средства за 2020 г., Приложение, съгласно 
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точка 14 от заповед на министъра на финансите 13-38 от 2015 г., 

както и одитния доклад на Сметната палата.  

Документите са приложени към ЦИК-09-123 докладна записка 

от 12 април.  

Предлагам да одобрим публикуването на цитираните отчетни 

документи и доклада на Сметната палата на интернет страницата на 

ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на съвсем кратко заседание на 

работна група преди заседанието обсъдихме въпроса дали да 

изпратим писма до всички областни управители да поискаме 

информация относно резерва бюлетини, оставен на съхранение в 

администрация общинска, съответно областна, и непредадени на 

секционните избирателни комисии. В случай че изпратим такова 

писмо, разбира се, да поискаме информации за формулярите на 

протоколи на РИК и СИК, които също не са предадени на 

секционните избирателни комисии. Може би това е срокът до 

29 април 2021 г. е достатъчен, за да се събере тази информация от 

кметовете на общини. Писмото е във вътрешната мрежа. Предлагам 

ви да го изпратим преди приемането на решението относно 

унищожаването на резерва бюлетини и формуляри, непредадени на 

секционните избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото.  

Собственост Да сложим копие до кметовете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Да.  
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Госпожо Стефанова, заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-124 е 

постъпила докладна записка, придружена с фактура по повод на наше 

протоколно решение, взето на 10 февруари за възлагане на „БГ НЕС“ 

да извърши стрийминг на публичните прояви на комисията. Такива 

заснемания са извършени 15 на брой, един на цена 200 лева. 

Предлагам да бъде одобрена и изплатена фактурата на стойност 3600 

лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да одобрим разхода. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № НС-00-

162, което докладвах на 1 март за запознаване. Ще припомня, че 

писмото е от Държавна агенция „Електронно управление“ относно 

заявки за набори от данни, които да бъдат публикувани приоритетно 

на портала за отворени данни на ДАЕУ в отворен машинно четим 

формат.  

Припомням, че от агенцията ни информират, че съгласно 

Закона за достъп до обществена информация ДАЕУ създава и 

поддържа портала за отворени данни, а задължените субекти по 
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ЗДОИ следва да публикуват на портала в отворен формат 

информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до 

които е свободен. В тази връзка ни обръщат внимание, че ЦИК е 

задължен субект по ЗДОИ и има разкрит профил на портала, където 

има публикувани данни, които обаче не са актуални и следва да 

бъдат актуализирани. Публикуването и актуализирането на наборите 

от данни следва да се извършва от определено длъжностно лице.  

Във връзка с гореизложеното ни молят да определим 

длъжностно лице по данни и да попълним приложената таблица с 

идентифицирани набори от данни, както и да публикуваме 

информацията на портала.  

Във връзка с изложеното предлагам да определим експерта по 

информационна сигурност за длъжностно лице по данни и да бъде 

публикувана информацията от различните видове избори, която е 

налична на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия в портала за отворени данни, като длъжностното лице да 

информира Централната избирателна комисия за публикуваните 

данни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на господин Войнов. Има ли други предложения? 

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Порталът е на ДАЕУ, наш човек ще влиза 

в техния портал и ще публикува там – това ли е идеята?  

Предлагам в последното изречение, което докладвах за 

експерта по информационна сигурност, който евентуално ще е 

длъжностното лице по данни, преди предоставянето и публикуване 

на данните на портала да ги предостави на ЦИК за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нещо не се разбираме, но не знам къде се 

губи нишката. Експертът ни по информационна сигурност натиска 

едни копчета и качва някакви си данни някъде. Кои данни ще качва 



19 

 

не е работа на експерта; това е работа на Централната избирателна 

комисия. Обемът, съдържанието и т.н. – първо яснота, после другото.  

Пак не можах да разбера той тук ще си седи и ще качва 

някакви данни на чужд портал ли? Или от ДАЕУ ни искат: дайте ми 

данните, пък моят специалист ще ги качва. Това не можах да разбера. 

Първо да се уточни, пък после да го правим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, позволете ми и аз да докладвам в тази точка.  

На първо място ви докладвам докладна записка с вх. № ЦИК-

09-125 от 13.04.2021 г. В тази връзка ви предлагам да бъде одобрен 

разход от 200 лв., който беше изразходван във връзка с брифинга на 

Централната избирателна комисия на 11 април в 11 часа във връзка с 

осигуряването на фотографи заснемането на самия брифинг. 

Процедура по гласуване, ако няма други предложения. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

За пълнота да докладвам, че има издаден и контролен лист от 

финансовия контрольор за излъчването на разхода.  

Уважаеми колеги, докладвам ви също така постъпило писмо с 

вх. № ЦИК-02-16 от 13.04.2021 г. от Народното събрание, с което 

главният секретар на Народното събрание ни уведомява, че на 15-и 

няма да може да бъдат ползвани десетте броя паркоместа, които са ни 

предоставени от тях и за което все пак благодарим за възможността 

да използваме тези паркоместа. За сведение на колегите да го имат 

предвид.  

Колеги, докладвам ви и писмо, постъпило от Народното 

събрание, подписано отново от главния секретар на Народното 

събрание, с вх. № ЦИК-02-56/5  от 02.04.2021 г., с което Народното 

събрание ни уведомява, за предстоящите ремонтни дейности, които 

ще се извършат в северното крило на сградата на Народното 
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събрание и с оглед и сроковете, в които те ще бъдат изпълнение, за 

запознаване и за сведение на членовете на Централната избирателна 

комисия.  

Уважаеми колеги, отделно от това, докладвам ви постъпило 

писмо от главна дирекция „ГРАО“, Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, виждате го, с вх. № НС-04-03-59, с 

което, както го виждате, главният директор на главна дирекция 

„ГРАО“ благодари за добрата координация, организацията и 

подготовката на произведените избори. Остава за сведение на 

членовете на Централната избирателна комисия. В тази връзка и с 

оглед обсъждането, което беше направено в работна група, ви 

предлагам да приемем протоколно решение, с което да изпратим 

благодарствено писмо от името на Централната избирателна комисия 

както до заместник министър-председателя госпожа Николова, така и 

до Администрацията на Министерския съвет, отделните 

министерства и нашите партньори, с които сме имали координация в 

тези избори, да благодарим за техните усилия и за взаимодействието 

при подготовката на изборите.  

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, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Позволете ми тук да докладва една преписка, която е да 

докладвана вече на 26 март 2021 г., по силата на която във връзка с 

подадена жалба срещу решение на РИК – Пазарджик № 157 е издаден 

административен акт. Въз основа на решението на районната 

избирателна комисия в Пазарджик е постъпила жалба, която е 

разгледана и във връзка с тази жалба Централната избирателна 

комисия се е произнесла по решението. От З. П. Ц.-                                     



21 

 

А. е постъпила съответно жалбата. Централната избирателна комисия 

се е произнесла с Решение № 2317-НС от 26 март 2021 г.  

Припомням на колегите, че с Решение № 2317-НС ЦИК по 

доклад на колегата Арнаудов е постановила решение, с което е 

обявила за нищожно решението на районна избирателна комисия – 

Пазарджик, а именно, № 157 въз основа на което и преди 

произнасянето на Централната избирателна комисия районната 

избирателна комисия е издала административен акт за установяване 

на нарушението.  

С оглед разпоредбата, тъй като решението е нищожно 

следователно актът е издаден на основание нищожно решение, 

поради което същият също би следвало да бъде негоден, за да може 

въз основа на него да бъде издадено наказателно постановление. С 

оглед на това би следвало да не се издава наказателно постановление, 

на основание чл. 496, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 2, тъй като, както 

знаете, с изменението от 2020 г. наказателното постановление се 

издава от председателя на Централната избирателна комисия или 

съответно ако той не може, от упълномощено от него лице.  

В тази връзка ви предлагам да приемем протоколно решение, 

с което да упълномощите председателя на Централната избирателна 

комисия да резолира преписката и да върне същата на председателя 

на Районна избирателна комисия – Пазарджик, който въз основа на 

нашето решение, с което ние сме прогласили нищожността на 

решението на районната избирателна комисия № 157, да отмени 

съответно акта за установяване на административно нарушение, тъй 

като той е издаден при липса на основание, след което да може да 

бъде установено с наказателно постановление административно-

наказателна отговорност по отношение на лицето, спрямо което е 

издадено.  

Това е моят доклад. Колеги, имате ли други предложения?  

Колеги, процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 
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Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Минаваме към точка пета от дневния ред. 

Госпожо Стефанова.  

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-23-246 във 

вътрешна мрежа са публикувани. От 12 април сме получили жалба от 

Д. П. Г. в качеството си на застъпник в СИК 29                                             

РИК – Варна. Тя обжалва решение 202 от 4 април по вх. № 552, нейна 

жалба на РИК –Варна. Казва ни: „Вчера ви запознах с жалбата, че 

изцяло невярно е твърдението на нейните 8 точки, които изказва по 

време на изборния ден в качеството си на застъпник. Има възражение 

към СИК. На база на нейната входирана жалба РИК – Варна се е 

произнесла с Решение 202 от 4 април, като е оставила жалбата без 

уважение като неоснователна.  

Предвид това, че решението е публикувано на 4 април, при 

нас жалбата е постъпила на 12 април, имаме изтекъл срок на 

обжалване. Във вътрешна мрежа съм подготвила проект за решение. 

Това е 4972. С обжалваното решение цитираната РИК се е 

произнесла по повод жалбата, подадена от Д. Г. Тя                                      

казва, че СИК 29 са се отказали да се легитимират. Председателят не 

е направил официално откриване на изборния ден, не бил определен 

член, различен от председателя, който да маркира печата и са й били 

отказани да входира три броя жалби.  

На основание чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс, районната 

избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне 

на общодостъпно място в сградата, в която се помещава или чрез 

публикуване на интернет страницата си. От интернет страницата на 

РИК – Варненски, се установява, че решение 202 е публикувано на 

4 април в 20.35 часа, поради което жалбата е подадена извън срока, 

съгласно чл. 73, ал. 1.  
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Предлагам Централната избирателна комисия да остави без 

разглеждане жалбата на Даниела Петрова Георгиева.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във вътрешната мрежа в папката на колегата Стефанова е 

проектът за решение 4972. Тя подробно го докладва. Жалбата е 

подадена след срока за обжалване, с оглед на което да остане без 

разглеждане поради това, че е просрочена.  

Имате ли други предложения?  

Колеги, процедура по гласуване.  

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

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

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 2445-НС.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № НС-23-248 от 

12 април сме получили жалба от П. С. В. – кандидат                            

за народен представител относно Решение на РИК – Варна, № 200 от 

4 април 2021 г. С решение 200 РИК – Варна, се е произнесла по 

жалба 550 от 4 април. Жалбата е относно твърдение за нарушение на 

изборното законодателство в 208 броя секции на територията на 

община Варна, както и отчасти информацията, която ви докладвах по 

предходната жалба, печатът на СИК не е бил запечатан. Не са взели 

решение за избор на втори член, който да участва при маркирането. 

Протоколът за маркиране на печата не съдържа най-малко три 

отпечатъка. В жалбата срещу решението се твърди, че решението е 

неправилно и незаконосъобразно. Жалбоподателят моли Решение 200 

да бъде отменено.  

Жалбата е подадена извън срока по чл. 73, ал. 1. Видно от 

сайта на РИК – Варна, решението е публикувано на 4 април в 20.34 

часа. При нас жалбата е постъпила вчера на 12 април с пощенско 

клеймо.  
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Предлагам Централната избирателна комисия да остави без 

разглеждане жалбата на П. С. Б. поради  изтичане на                                        

срока на обжалването.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението, което е във вътрешната мрежа в проекта на решение 

и изготвено от колегата Стефанова. В случая също става въпрос за 

просрочена жалба поради което същата трябва да остане без 

разглеждане.  

Имате ли въпроси? Не виждам други предложения. Ако няма, 

процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Номерът на решението е 2446-НС.  

Имате ли друг доклад? Добре.  

Господин Арнаудов.  

БОЙЧО АРНАУДОВ: Уважаеми колеги, в моя папка в днешно 

заседание има едно писмо с вх. № НС-15-384, което е от председателя 

на РИК – Бургас, и е адресирано до сигналоподател Н.                            

Х. Ние сме в копие. Става въпрос за подадени множество                       

сигнали, че на територията на Бургаска област химикалите в деня на 

изборите не са със син, а са били с черен цвят. Председателят на 

РИК – Бургас уведомява сигналоподателя, а и нас, че лично се е 

уверил в деня преди изборите че на всички секции са раздадени 

химикали, които пишат със син цвят и че на 4 април в 7 часа всички 

секции са отворили и са били с химикали със син цвят. Докладвам ви 

го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Няма.  

Минаваме към точка шеста от дневния ред. 
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Господин Войнов.  

 

Точка 6. Отговор по въпроси на граждани.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-1691 от 

13 април. Писмото е от Р. М., която е била председател на                   

секционна избирателна комисия. Тя пита допълнителното 

възнаграждение, което е определено с Решение № 1991-НС на ЦИК 

за работа в епидемична обстановка, дали се начислява само върху 

основното възнаграждение по точка 2.1., или включва и добавките за 

приемане на изборните книжа за работа в секция с машинно 

гласуване и за предаване на изборните книжа в районната 

избирателна комисия.  

Предлагам да изпратим писмо до Р. М., с което да                               

я уведомим, че съгласно Решение № 1991-НС на Централната 

избирателна комисия за времето на работата в извънредна 

епидемична обстановка членовете на СИК получават допълнително 

възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по точки 

2.1., 2.2., 2.3. и 2.5. от решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване текста на писмото.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Имате ли други доклади? По тази точка нямате.  

Минаваме към точка „Разни“. Госпожо Солакова.  

 

Точка 7. Разни.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

обсъждане и на работна група, представена и съгласно Вътрешните 

правила за гражданските договори докладна записка, с оглед на 
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необходимостта от сключване на анекси по гражданските договори с 

някои от сътрудниците за извършване на дейности и удължаване на 

този срок, предложението е да бъдат подписани такива допълнителни 

споразумения, с които в съответния срок да бъдат изпълнени 

задълженията, съобразно представените проекти на граждански 

договори за дейностите, които са по техните основни граждански 

договори с възнаграждението, както е описано в проекта. Разбира се, 

останалите клаузи остават непроменени.  

В случая по отношение на този списък моля да го видите, 

става дума за А. А., за А. И., за К.                                                                 

П., за С. Р. , за С. В. Това са лицата по                                                 

граждански договори. За Елица Димитрова Узунова, с оглед на 

изтичащия трудов договор по чл. 39 от Правилника, предлагаме да се 

гласува награда за изпълнението на задълженията по трудовия 

договор. Моля за протоколно решение на Централната избирателна 

комисия.  

Само да се коригирам: За С. и за С. В.                                     

сключваме договори за дейностите, които се налага да им възложим с 

граждански договори.  

В списъка добавям и Р. В. П.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението на  госпожа Солакова. Има ли други предложения? 

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няколко бързи доклада. Единият е 

питане от бТВ, по-точно, Р. Д., защо се различават                           

дяловете, тоест числата, които сме подали в „Държавен вестник“ и на 

страницата на ЦИК.  
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Мога да отговоря, разбира се, но за всеки случай съм написал 

проект на писмо до господин Филипов, за да напишат малко по-

обстойно обяснение. Иначе разликата се дължи на това, че в единия 

случай се включват в базата „Не подкрепям никого“, което, разбира 

се оказва влияние върху дяловете. Има го и писмото, има го и 

запитването. Писмото ако трябва да го гласуваме.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмо до господин Филипов. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Господин 

Димитров, имате ли друг доклад?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото нещо, което искам да 

докладвам, е едно писмо. Ние сме отговорили на тази госпожа                           

Т. Ж. , която се занимава с jooble (джобле), тоест набират кадри, 

кариери и прочее. Веднъж сме изпратили един отговор, тя ни пита: 

„Писах ви по-рано. Изпратих писмо с описание за сътрудничество, но 

за съжаление не получих отговор. По тая причина изпращам стария 

отговор още веднъж.“ Тоест, това е отговорът, който е бил от 

миналата година от ноември месец. Ясен е, че ако имаме свободни 

места, ги обявяваме на нашата страница. Тоест, повтаряне на 

отговора, който сме изпратили в ноември.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, във връзка с доклада, който беше на колегата Димитров, а 

именно, с оглед писмото, получено от госпожа Д. от „бТВ“, 

изготвянето на отговор сме получили писмо от „Информационно 
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обслужване“ във връзка с нашето запитване. Предлагам да качим 

едно съобщение и да изпратим прессъобщение във връзка с 

въпросите, които пристигат в Централната избирателна комисия, че 

тази разлика се получава във връзка с това, че изчислението е на 

различна основа. В единия случай, въобще на всичките действителни 

гласове, така както е качено във визуализацията, в другите случаи е 

въз основа на изчисляването, съгласно методиката при определянето 

на 4-процентната бариера и съответно участващите партии в 

разпределението на мандатите.  

Процедура по гласуване на изготвянето и изпращането на 

такова прессъобщение.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да добавя, че номерът на 

писмото, което сме получили от „Информационно обслужване“, е 

НС-00-473 от 13, тоест от днешна дата.  

Имам и две международни пощи, които бързо трябва да 

докладвам.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № ЦИК-07-36/5 от 02.04.2021 г. 

Това е съобщение, с което ни изпращат официалния – нещо като 

протокол за взетите решения на годишното събрание на АСЕЕО. Аз 

съм ги докладвал, тъй като участвах на онлайн конференцията. Има 

нов председател за тази година и това е румънският представител. 

Ако си спомняте, ви казах, че там ще се състои и годишната среща. 

Това е за сведение, разбира се.  

Имам още едно нещо за сведение: вх. № ЦИК-07-48 от 

30.03.2021 г. Предлагат ни сътрудничество в онлайн курс, който се 

занимава с младежите и това, как да ги мотивираме повечето 
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участници да се интересуват от политика. В пощата ми е писмото. 

Казва се Електорална подкрепа CоE Internationale.  

Това са петте неща, които бяха за днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин 

Джеров.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател. 

Уважаеми колеги, вх. № НС-06-299 от 13.04.2021 г. Писмото 

ни е изпратено от община Ловеч, подписано от госпожа М.,                  

кмет на общината, относно разпечатване на помещение с цел 

предаване на книжа от произведените избори за народни 

представители на 26 март 2017 г. в отдел „Държавен архив“ – Ловеч, 

унищожаването на останалите неценни книжа и материали. Към 

писмото са приложени съответно заповедите, както и самият 

протокол. Преписката е окомплектована в цялост. Докладвам ви я за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Има ли друго 

предложение? Не виждам. Остава за сведение.  

Господин Джеров, имате ли друг доклад?  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Нямам друг доклад в тази точка.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.  

Госпожо Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви с вх. № ЦИК-00-147 от 9 април покана 

за участие в платен семинар онлайн на тема „Най-често допускани 

грешки при работа с СИС ЕООП и промени в правната уредба на 

обществените поръчки“. Докладвам ви го за запознаване и да бъде 

качено във папка „Семинари“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, за 

сведение и за качване в папката за поканите. Имате ли друг доклад?  

Госпожо Георгиева, Вие сте се записали.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател.  
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Колеги, докладвам ви вх. № НС-22-16-61-1 от 13 април, писмо 

от Д. Ф., второ по ред, с което отново ни уведомява,                                  

че все още не са премахнати агитационните материали в гр. Ихтиман.  

Предлагам ви да препратим писмото на Районна избирателна 

комисия 26 по компетентност с копие до господин Ф.  

Колеги, предлагам ви да изпратим това писмо по 

компетентност на кмета на община Ихтиман.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам още един доклад. Вх. № НС-

22-16-93 от 13 април. Това е писмо, което е озаглавено „Оплакване“ 

от М. К., председател на секционна избирателна                                      

комисия в 23 РИК, който ни уведомява, че секционната избирателна 

комисия много бързо се е справила с преброяване на резултатите и 

попълване на протокола и в последния момент е дошло решението за 

преброяване на разписките от машинното гласуване, с което също са 

се справили бързо и добре и след това се е наложило да чакат 8 часа в 

„Арена Армеец“, преди да си предадат изборните книжа. Във връзка 

с това пишат, че са претърпели неудобства и искат Централната 

избирателна комисия да реши да им определи компенсация за 

положения извънреден труд.  

Колеги, докладвам ви това писмо за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Георгиева, имате ли друг доклад? Не. Господин Ивков, заповядайте в 

точка „Разни“.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: В моя папка има два входящи номера: НС-

04-02-75 и НС-04-02-72. Не се бях включил, защото не знаех дали ще 
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бъдат изготвени в днешния ден. Това са от ОД МВР – Добрич, и се 

иска за две лица информация дали има издадено удостоверение за 

гласуване на друго място. В едното е посочено, че трябва да е 

наблюдател от Звено за развитие на гражданско общество. Виждате с 

проектен номер 04-02-75, В. Н. Ние изобщо не сме го                       

регистрирали като наблюдател. По отношение на удостоверението за 

гласуване на друго място, тъй като нямаме такава информация, 

поясняваме кой къде следва да го издаде.  

В същото време обаче и с двете писма, които ви предлагам 

анблок да гласуваме, ни се иска да представим образци от печата на 

ЦИК на бял лист за назначаване на експертиза по досъдебното 

производство.  

Очевидно е, че се касае за лица, които са представили 

удостоверение за гласуване на друго място. Не знам защо има печата 

на ЦИК. Но тъй като ни го иска разследващ полицай от отдел 

„Разследване“ на ОД МВР, предлагам да положим и печата на бял 

лист, подготвил съм бланка и долу с подпис на председателя и 

секретаря да му изпратим писмата.  

Двете писма анблок, едното, понеже не пише за лицето от кое 

сдружение е, уточнихме от кое сдружение е и че се касае за Институт 

за социална интеграция, така че това по телефона, казвам за 

протокола, е уточнено с разследващия полицай, тъй като в писмото за 

Петя с вх. № НС-04-02-72 не е посочено, както в другото, от коя 

организация би следвало да е лицето. Сочим й решенията за тези две 

организации, които касаят разследването, за да могат да си ги 

проверят и отделно. Изобщо не сме ги регистрирали от тези 

организации като наблюдатели тези лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмата.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Друг доклад имате ли, господин Ивков?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не, господин председател.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Моля.  

Последно, уважаеми колеги, с оглед изготвените 

удостоверения на народните представители и свиканото Народно 

събрание, на 15 април да гласуваме изпращането на едно писмо до 

партиите и коалициите, които ще имат мандати в 45-ото Народно 

събрание да изпратят упълномощен представител, който да получи от 

Централната избирателна комисия съответните удостоверения.  

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Уважаеми колеги, с това закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание на 15 април в 13.30 часа.  

 

(Закрито в 15,45 ч.)  

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

Стенограф: 

 Юлия Димитрова 


