
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 335 

 

На 20 април 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Медийни пакети. 

   Докладват: Таня Цанева, Катя Иванова 

1а. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

  Докладва: Силвия Стойчева 

2. Доклад относно машинното гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Николай Николов 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладват: Катя Иванова, Силвия Стойчева, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова 

4. Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Цветанка 

  Георгиева, Ивайло Ивков, Николай Николов, 

Емил Войнов 

5. Доклади по административни и административно-

наказателни преписки. 

Докладват: Мирослав Джеров, Мария Бойкинова, 

Георги Баханов 
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6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладват: Емил Войнов, Николай Николов, 

Мария Бойкинова 

7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова, 

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски,  Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАЩИ: Няма. 

 

Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 20 април 2021 г.  

Във вътрешната мрежа виждате обявения проект за дневен 

ред. Има ли желаещи за включване допълнително? 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в точка първа – Медийни пакети. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, в 

„Медийни пакети“. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точка пета – Доклади по административнонаказателни 

преписки. Благодаря Ви, господин председател!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля, господин председател, да ме 

включите в точка трета – Искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК, както и да създадем нова точка в дневния ред – 

Предложение до президента на Република България за насрочване на 

частичен избор в кметство Ракево, община Криводол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, това ще бъде точка 1а. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в точка втора – Машинно гласуване, ако може. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин председател, моля да бъда 

включен в точка четвърта – Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Други желаещи? Госпожо Стефанова, заповядайте. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Господин председател, моля да 

ме включите в точка трета – Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Заповядайте, госпожо Бойкинова. 
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Господин председател, моля да ме 

включите в точка шеста – Доклади по дела, жалби и сигнали, както и 

в точка трета – Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други 

желаещи? Няма. 

Уважаеми колеги, процедура по гласуване на дневния ред. 

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 и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

 

Точка 1. Медийни пакети. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с 

вх. № НС-24-296 от 13.04.2021 г. Искането е за извършена медийна 

услуга от Българска национална телевизия и Партия „Пряка 

демокрация“ и включва две интервюта в Сутрешен блок 10-минутни 

по БНТ1 и стойността е 6000 лв. с ДДС.  

Както по това искане, така и по останалите, които ще ви 

докладвам, са изпълнени всички изисквания съгласно наше Решение 

№ 2120, придружени са със сертификати, фактури, доказателствен 

материал. 

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряването. 
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Гласували 17 членове на ЦИК: за – 17 (Александър Андреев, 

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

298 от 13.04.2021 г. Искането е от Българска национална телевизия 

за извършена медийна услуга към Партия „Правото“ и включва 

излъчване на агитационен клип – 1 брой, на стойност 1176 лв. с 

ДДС. Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване одобряване изплащането на 

медийния пакет. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

297 от 13.04.2021 г. от БНТ и партия „Правото“ на стойност 6000 с 

ДДС, като медийната услуга включва две интервюта в Сутрешен 

блок „Денят започва“ на 23 и 26 март 2021 г.  

Предлагам да бъде одобрено искането. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване одобряването. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

303 от 13.04.2021 г. от Българска национална телевизия и Партия 

„Републиканци за България“. Медийната услуга е на стойност 

5004 лв. с включен ДДС и включва излъчване на пет броя 

агитационни клипове в периода от 20 до 30 март 2021 г. 

Предлагам да бъде одобрено искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-29-

301 от 13.04.2021 г. от Българска национална телевизия и Коалиция 

„Граждани от протеста“. Медийната услуга е на стойност 3000 лв. с 

ДДС и включва анкета на 27.03.2021 г. и портрет „Новите 

кандидати“ на 28.03.2021 г.  
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Предлагам да бъде одобрено искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

209 от 07.04.2021 г. Искането е от Телевизия Евроком по сключен 

договор и изпълнена медийна услуга между партия „Нация“. 

Стойността е 39 916,80 лв. Медийната услуга включва 84 излъчвания 

на предизборен 30-секунден клип, както и осем участия до 20 

минути в предаванията на Телевизия Евроком от 15.03.2021 г. до 

02.04.2021 г.  

Предлагам да бъде одобрено искането. Отговаря на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

278 от 09.04.2021 г. Искането е от Телевизия „ДАРТС“ – 
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Благоевградска регионална телевизия, и партия „Възраждане на 

отечеството“. Стойността на медийната услуга е 6408 лв. с ДДС и 

включва съгласно приложен сертификат и договора излъчване на 30-

секунден клип в съответните часове, участие в две предавания на 

медията и също така девет ротации на банер на началната страница 

на телевизия ДАРТС.  

Предлагам да бъде одобрено искането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

245. Искането е от 06.04.2021 г. и е на стойност 7200 лв. от медия 

Естейт ТВ ЕООД, канал ТВ1 и партия „Пряка демокрация“ и 

включва медийна услуга излъчване на 30-секунден клип в различни 

часови пояси, както и четири броя участия в предавания на 

Телевизия Канал ТВ1.  

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

273 от 07.04.2021 г.. Искането е на стойност 951,60 лв. от Радио 1 

ЕООД и Коалиция „Ние, гражданите“ и включва 13 излъчвания на 

предизборен 30-секунден клип.  

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.   

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане с вх. № НС-24-

267 от 07.04.2021 г.. Искането е от Телевизия Евроком за медийна 

услуга на Партия „Движение на непартийните кандидати“ на 

стойност 1368,00 лв. с ДДС, като услугата включва четири 

излъчвания на предизборен 30-секунден клип. 

Предлагам да бъде одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Колега Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз ще продължа с 

докладване на искания за заплащане на медийни услуги по сключени 

и одобрени от Централната избирателна комисия договори за 

медийни пакети. 

Докладвам искане с вх. № НС-24-293 от 13.04.2021 г. То е от 

Българска национална телевизия по сключения договор с Коалиция 

от партии ГЕРБ-СДС и е на стойност 15 000 лв. и включва пет броя 

участия в сутрешния блок „Денят започва“, интервюта по БНТ на 

различни дати в рамките на предизборната кампания. 

Предметът на договора е изпълнен. Към всяко едно от 

исканията има контролен лист за извършване на предварителен 

контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам протоколно решение за одобряването на тази 

сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-309 от 

14.04.2021 г. между „Днес плюс“ ООД като притежател на сайта 

„Накратко.БГ“ и политическа партия „Общество за нова България“. 

Сумата, която се претендира по сключения договор за медийни 

пакети, е 19 881,60 лв. и включва публикации, интервюта и различни 

по размер банери, като всички тези медийни услуги са осъществени 



11 

 

в рамките на предизборната кампания във връзка с произвеждането 

на изборите на 04.04.2021 г.  

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за одобряване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-289 от 

13.04.2021 г. за предоставена медийна услуга от „ИНВЕСТОР.БГ“ 

АД, Телевизия България он еър и политическа партия „Алтернатива 

за българско възраждане“. Стойността на медийната услуга е 

7295,84 лв. и включва излъчването на едно платено интервю с 

продължителност от 8 минути и 47 сек. по Телевизия България он 

еър. 

Предлагам одобряване изплащането на стойността на тази 

медийна услуга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на тази медийна услуга. Други 

предложения има ли?  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-306 от 

13.04.2021 г. от Информационна агенция „Фактор.БГ“, собственост 

на търговско дружество „Съфактор.бг“ ЕООД, по договор за 

медийни пакети с коалиция от партии „Ние, гражданите“. 

Стойността на медийната услуга е 2400 лв. с ДДС и включва един 

брой информационни публикации, един брой рекламен банер и един 

брой интервю. 

Предлагам да одобрим изплащането на посочената сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-293 от 

13.04.2021 г. по сключения договор между Дарик радио АД и 

Коалиция от партии „Ние, гражданите“ на стойност 3000 лв. с ДДС. 

Съгласно приложения сертификат за извършените медийни услуги 

по Дарик радио в рамките на предизборната кампания са били 

излъчени 14 на брой спотове с различна продължителност. 

Предлагам одобряване на сумата по договора. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? 
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-292 от 

13.04.2021 г. относно заплащане на медийна услуга по сключения 

договор между Дарик радио АД и политическа партия 

„Републиканци за България“. Стойността на медийната услуга е 

12 000 лв. с ДДС и включва съгласно приложените документи и 

сертификати излъчване на 46 броя 30-секундни клипове в различни 

часови пояси на различни дати. 

Предлагам да бъде одобрена така сочената сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-291 от 

13.04.2021 г. относно заплащане на медийна услуга по сключения 

договор между Дарик радио АД и политическа партия 

„Консервативно обединение на десницата“. Стойността е 9984 лв. с 
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ДДС и съгласно приложените документи и сертификати включва 36 

броя клипове в рамките на предизборната кампания. 

Предлагам да одобрим посочената сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-290 от 

13.04.2021 г. относно заплащане на медийна услуга по договора за 

предоставяне на временно обявяване на предизборната кампания, 

сключен между Дарик радио АД и Коалиции от партии „Изправи се, 

мутри вън“. Стойността е 11424 лв. и включва излъчването на 44 

броя клипове в рамките на предизборната кампания. 

Предлагам одобряване на посочената сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
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КАТЯ ИВАНОВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-279 от 

09.04.2021 г. по договор за медийни пакети между Българско 

национално радио и Инициативен комитет, издигнал независимия 

кандидат Давид Леон Леви. Стойността на договора е 1800 лв. с 

ДДС и съгласно представените отчетни документи включва едно 

блиц интервю на 30.03.2021 г., както и едно интервю на 31.03.2021 

г., включващо 2 брой излъчвания на същото това интервю. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

посочената сума. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: И последното искане, което ви докладвам 

за днес, е с вх. № НС-24-257 от 07.04.2021 г. То е от Телевизия 

Евроком по сключения договор за медийни пакети с Политическа 

право „Правото“ и е на стойност 31 470 лв. с ДДС. Съгласно 

представените отчетни документи той включва следните медийни 

услуги: десет брой 40-секундни предизборни спотове в програмата 

на Телевизия Евроком, сто брой излъчвания на 30-секундни 

предизборни спотове, както и едно участие в предаване до 20 

минути. 

Предлагам да одобрим така претендираната сума по 

договора. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на госпожа Иванова. Има ли други 

предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към следващата точка – точка 1а – от 

дневния ред: 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 1а. Предложение до президента за насрочване на 

частичен избор. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, в Централната избирателна комисия по 

електронната поща е постъпило писмо с вх. № МИ-15-93 от 

15.04.2021 г. и в оригинал на 19.04.2021 г. от Общинска избирателна 

комисия – Криводол, с което уведомяват ЦИК, че с Решение № 156-

МИ от 14.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са 

прекратени пълномощията на Малин Димитров Танчев като кмет на 

кметство Ракево, община Криводол, област Враца. 

Към писмото са приложени цитираното вече Решение на 

ОИК – Криводол, копие от писмо от Общинския съвет – Криводол, 

препис-извлечение от акт за смърт № 512 от 12.04.2021 г. на Малин 

Димитров Тончев. 

От извършената служебна проверка в Национална база данни 

„Население“ на ГД ГРАО е видно, че броят на населението по 
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постоянен адрес към 15.03.2021 г. на кметство Ракево е 665, поради 

което същото отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. 

Централната избирателна комисия приема, че Общинската 

избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила 

необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от 

Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от 

Изборния кодекс предлага на президента на Република България да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Ракево, община 

Криводол, област Враца. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте проекта на решение. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2463-МИ. 

Колеги, моля за протоколно решение за изпращане на 

писмото до президента на Република България. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, 

Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред: 

Господин Войнов, заповядайте. 
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Точка 2. Доклад относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, в договора за 

обществена поръчка № 1 от 06.02.2021 г. между Централната 

избирателна комисия и Сиела Норма АД е записано задължение на 

изпълнителя по т. 6.1., буква „е“ от договора, а именно в периода от 

6,00 до 24,00 ч. на изборния ден изпълнителят трябва да осигури 

телефонни линии за оказване на техническа помощ – консултации, 

за експлоатация на машините за гласуване с време за реакция до 60 

минути за отстраняване на проблемите, както и изпълнителят трябва 

да предаде на възложителя доклад с обобщена и детайлна 

информация за постъпилите обаждания, включително и записите на 

всички разговори. 

Във  връзка с това задължение предлагам да изпратим писмо 

до Сиела Норма АД, с което да поискаме да ни предадат доклад с 

обобщена и детайлна информация за постъпилите обаждания, 

включително и записите на всички разговори в периода от 6,00 до 

24,00 ч. на изборния ден от телефонните линии за оказване на 

техническа помощ или консултации за експлоатация на машините за 

гласуване. 

Писмото можете да го видите във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Войнов за изпращане на писмото 

до Сиела Норма АД. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Бойчо Арнаудов, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Николай Николов, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-

06-6-240 от 15.04.2021 г. Писмото е от Сиела Норма АД и е със 

следното съдържание: „ Във връзка с изпратено към ЦИК писмо от 

ст. комисар Гребенаров, заместник-директор в Главна дирекция 

„Национална полиция“, съдържащо разрешение за връщане на 

куфари с резервни части, предназначени за машини за гласуване от 

Областните дирекции на МВР към Сиела Норма АД, ви молим за 

потвърждение на по-горе цитираното писмо и предоставянето му на 

копие към нас.“ 

Аз нарочно забавих доклада на това писмо, за да видим дали 

такова писмо е получено от ст. комисар Гребенаров, тъй като поне аз 

не съм запознат с такова писмо да е получавано от Централната 

избирателна комисия. Затова предлагам това писмо да остане за 

сведение. 

Добре, колеги, предлагам да изпратим писмо на Сиела Норма 

АД, с което да ги информираме че, към настоящия момент такова 

писмо от ст. комисар Гребенаров не е постъпвало. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Николай 

Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 
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№ НС-04-02-76/1 от 16.04.2021 г., което можете да видите във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Писмото е от господин 

директора  на  Главна дирекция „Полиция“  главен  комисар 

Николай Хаджиев. С писмото  господин Хаджиев ни уведомява за 

две неща. Първо, че установените куфари с машини и резервни 

части, принадлежности и компоненти на машини, приети от СДВР и 

Областните дирекции на МВР в страна са общо 89 брой. 

Второто нещо, за което ни уведомява, е, че съгласно 

постановление на Районна прокуратура – Кюстендил, 

нерегламентирани доставки по куриерски фирми на ЕКОНТ на три 

броя куфари със съответните специализирани устройства са върнати 

на собственика им фирма Сиела Норма АД. Затова сме уведомени с 

тяхно писмо от 08.04.2021 г. от името на директора на ОД на МВР – 

Кюстендил. 

Всъщност най-важния въпрос, за който ни уведомява  

господин Хаджиев – главен комисар, е, че всички куфари, 

съдържащи машини, резервни части, принадлежности и компоненти, 

ще се съхраняват от органите на МВР до второ нареждане в 

предварително определените за тази цел помещения на СДВР и 

Областна дирекция на МВР. 

Припомням, че това писмо е по повод писмото, което 

изпратихме на последното заседание на комисията и указахме да се 

съхраняват докато това е необходимо. 

Това го докладвам за сведение. 

Второ, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под 

проектен № 7410 съм подготвил едно писмо, което представям на 

вашето внимание. Предлагам да изискаме и съберем информация в 

колко от трите хиляди секции,  в които беше проведено машинно 

гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България на 26 май 2019 г., се състоя такова гласуване и в 

отминалите избори през 2021 г. и какъв е общият процент гласували 
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с машини от избирателите, упражнили правото си на глас в тези 

секции на изборите през тази година. 

Ние знаем, че този процент през 2019 г. беше 27. Считам, че 

това ще бъде необходимо като информация освен тази, която вече 

получихме и която беше докладвана, мисля, на предходното 

заседание, за анализа, който предстои да се готви. 

Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на  господин Николов за писмо. Има ли колеги 

други предложения? 

Ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване 

за изпращането на писмото. 

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-27-55 от 14.04.2021 г. е постъпило искане за 

изплащане на възнаграждения от Общинска избирателна комисия – 

Кюстендил. Претендира се изплащане на възнаграждение за три 

проведени заседания на комисията, съответно на 28.01.2021 г., на 

03.02.2021 г и 13.04.2021 г. 
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В заседанието на 28.01.2021 г. Общинската избирателна 

комисия е заседавала във връзка с постъпила колективна жалба от 

105 жители на с. Жабокрът, община Кюстендил, срещу кмета на 

населеното място, изразяващи се в това, че в продължение на повече 

от месец кметът не изпълнява служебните си задължения.  

На това свое заседание комисията е приела за разглеждане 

постъпилата жалба и за установяване на фактическата обстановка по 

нея е изпратила редица документи до общинската администрация в 

Кюстендил.  

В заседанието на 03.02.2021 г. комисията е приела Решение 

№ 236 от посочената дата, с което, след като е събрала всички 

относими доказателства, е отказала да прекрати предсрочно 

пълномощията на кмета на с. Жабокрът, господин Ясен Стипцарски.  

На последното заседание, на 03.04.2021 г. комисията е 

заседавала във връзка с постъпило писмо от заместник-председателя 

на Общинския съвет – Кюстендил, с което той е препратил на 

комисията уведомление от Михаела Ясенова Крумова за 

прекратяване на правомощията й като общински съветник, избрана с 

кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ, включваща 

съответните политически партии, в изборите за общински съветници 

и за кметове на 27 октомври, заличила е посоченото лице от списъка 

на общинските съветници от тази кандидатска листа и е обявила за 

избран за общински съветник  господин Петър Петров, който е 

следващия от листата на Местната коалиция. 

Преписката е окомплектована с всички необходими 

документи съгласно нашето решение. Има и счетоводна справка и 

контролен лист за извършване на предварителен контрол. 

Предлагам на колегите от ОИК – Кюстендил, за трите 

проведени заседания да бъде изплатена сума в размер на 1823,43 лв. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Кюстендил. Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател! 

Колеги, в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-27-57 от 

15.04.2021 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждения от 

Общинска избирателна комисия – Козлодуй, за проведено заседание 

на комисията на 12.04.2021 г., на което е прието решение за 

предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и 

обявяване за избран на следващия в съответната листа. В 

заседанието са участвали председател, двама заместник-

председатели, секретар и девет членове. Към преписката са 

приложени контролен лист за извършване на предварителен контрол 

от финансовия контрольор и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения, чиято стойност е 714,21 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията за 

членовете на Общинска избирателна комисия – Козлодуй. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стефанова, имате думата. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

две предложения за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Добрич. С вх. № МИ-27-58 от 15.04.2021 г. сме получили искане за 

изплащане на възнаграждения във връзка с проведено дежурство на 

12.04.2021 г. от председател и секретар и проведено заседание на 

13.04.2021 г. Дежурството е във връзка с подготовка на заседанието. 

Заседанието е проведено на 13.04.2021 г. във връзка с прекратяване 

на правомощия на общински съветник от листата на БСП. 

Предлагам да бъде изплатено възнаграждението в размер на 

778,05 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стефанова. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: С друго писмо – от 19.04.2021 г., 

сме получили писмо с вх. № МИ-27-60 с искане за заплащане на 

възнаграждение за проведено заседание на 16.04.2021 г. отново от 

ОИК – Добрич, във връзка с прекратяване на правомощия на 

общински съветник от листата на ГЕРБ. 
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Предлагам да бъде изплатено възнаграждението за 

проведеното заседание на ОИК – Добрич, в размер на 657,02 лв.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, постъпило е 

искане за изплащане на възнаграждение за членовете на ОИК – 

Стара Загора, за проведени две заседания. Едното заседание е 

проведено на 08.04.2021 г., на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и 11 членове. На тази дата 

Общинската избирателна комисия – Стара Загора, са приели две 

решения – решение № 228 и решение № 229. И с двете решения 

предсрочно са прекратили пълномощията на общински съветници от 

съответната листа и са избрали на тяхно място следващите от 

листата. 

На заседанието на 12.04.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и 11 членове. На това 

заседание са приели решение № 230-МИ, с което предсрочно са 

прекратили пълномощията на общински съветник от съответната 

листа и на неговото място са обявили следващия от листата. 

Към преписката има счетоводна справка за изплащане сумата 

общо на 1641,22 лв. Има и контролен лист за предварителен контрол 

от финансовия контрольор, поради което ви предлагам да гласуваме 



26 

 

изплащането на възнагражденията на членовете на Общинската 

избирателна комисия за тези две проведени заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Колеги, докладвам писмо с вх. № МИ-06-261 от 

15.04.2021 г. от кмета на община Враца във връзка с отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите за общински съветници и за кметове, 

произведени през 2019 г. Отварянето на помещението е на 

основание Решение на Централната избирателна комисия № 1244-

МИ от 30.09.2019 г. във връзка с разпореждане на Областна 

дирекция на МВР – Враца, за разследване, водено по досъдебно 

производство. 

Към преписката са приложени всички изискуеми съгласно 

решението на Централната избирателна комисия документи. 

Докладвам преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, чухте предложението. Остава за сведение. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е публикуват отговор до изборния анализатор  господин 

Марсел Надж по повод на негово писмо, с което бяхме сезирани. И 

макар че е отпътувал от страната, той ще продължи работата си по 

окончателния доклад и иска да му предоставим допълнителна 

информация относно окончателния брой на избирателните секции, 

като посочва, че в предизборния ден е бил информиран за общия 

брой на секционните избирателни комисии – 12941, включително 

465 извън страната. Има информация за затварянето на секцията в 

Моасак и остават 464. 

Иска се информация за секциите в лечебни заведения, в 

местата за задържане, като подвижни секции за хора с трайни 

увреждания и хора под карантина и задължителна изолация и ние му 

предоставяме в тази част информация относно окончателния брой – 

12941, в това число 464 секции извън страната. Имаме информация 

за 237 секции в лечебни заведения, 20 секции в местата за задържане 

и 484 подвижни секции за лица с увреждания и за гласуване на 

избиратели под карантина и задължителна изолация. Ние не 

разполагаме с точни данни за техния брой поотделно.  

Пита ни какъв е окончателният брой секции, оборудвани за 

машинно гласуване. Това е 9397. Брой на избирателите, гласували с 

подвижна избирателна кутия – 15 334. В списъците на лицата, 

подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в ЦИК – колко 

проверки са извършени – броят е 3297, като в ЦИК са постъпили три 

сигнала за неправомерно използване на лични данни. 

Ако искате, тук можем да кажем, че сме ги препратили до 

компетентния орган – КЗЛД, за да знае, че това е компетентният 

орган в страната. 

Уточняваме, че в избирателните списъци в предизборния ден 

са вписани 6 588 372 избиратели и този брой е публикуван в раздел 

„Избирателна активност“ на интернет-страницата на ЦИК. 
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Гласувалите лица според броя на подписите в избирателните 

списъци е 6 789 605,  в това число са включени лицата, дописани в 

изборния ден от СИК по ред и в съответствие с изискванията на 

Изборния кодекс.  

Да посочим групите лица, които имат право да бъдат 

дописани в избирателния списък като: 

- служебно ангажираните лица или охрана или членове на 

секционните избирателни комисии, когато работят в секция, 

различна от секцията по постоянния им адрес и поради това не са 

вписани в избирателния списък за гласуване; 

- учениците и студентите, които гласуват в секцията в 

населеното място по седалището на учебното заведение, отново 

когато това населено място е различно от секцията по постоянния им 

адрес; 

- избирателите, които гласуват извън страната и не са подали 

заявление за включване за гласуване в избирателните списъци. Те 

поради тази причина не са и заличени от избирателните списъци в 

страната. 

Изрично да кажем, че тези избиратели подават декларация 

пред секционната избирателна комисия и декларират, че не са 

гласували и няма да гласуват на друго място. След изборите 

Централната избирателна комисия извършва проверка за гласуване в 

нарушение на изискванията на Изборния кодекс, включително за 

лица, гласували повече от един път. В случай, че  господин Надж 

прояви интерес, можем да му предоставим резултатите от 

извършената проверка. До този момент извършваната проверка след 

изборите никога не е показвала такъв значим брой на лица, които да 

са упражнили избирателното си право в нарушение. 

Накрая да благодарим за доброто сътрудничество и оставаме 

в очакване на окончателния доклад. За нас оценката на 

международните наблюдатели е много важна, както за развитието на 
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демократичния процес в страната, но и за нас като орган, който в 

условия на covid-19 трябваше да организира и произведе изборите. 

на последната среща ние чухме една много висока оценка за 

работата на Централната избирателна комисия и това само може да 

ни радва, защото така България ще се впише сред страните, които 

успешно произведоха демократични, законосъобразни, честни и 

свободни избори. 

Моля, колеги, да гласуваме текста на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложения текст на писмо, с което да отговорим на  

господин Надж. Виждате го и във вътрешната мрежа. Има ли други 

предложения към текста, нещо да бъде добавено?  

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка за сведение ви 

докладвам писмо от „Информационно обслужване“ АД за 

предоставяне на информация, която е статистическа и ни послужи за 

отговор до правния анализатор. 

Колеги, докладвам ви отчетите по изпълнението на 

гражданските договори на сътрудниците за подпомагане на работата 

на Централната избирателна комисия за периода от 04.04.2021 г. до 

07.04.2021 г. във връзка с произвеждането на изборите. Представени 

са всички отчети по сключените договори така, както е предвидено в 

самите граждански договори. Материалите са по приложение към 
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докладна с вх. № ЦИК-09-136 от 20.04.2021 г. Уведомявам ви, че 

един договор не е подписан и не е изпълнен – с госпожа Цветелина 

Младенова Куртева.  

Предлагам ви да приемем решение да одобрим изпълнението 

на работата по гражданските договори, след което да се извършат 

плащанията по тях. Плащането ще се извърши от средства по план-

сметката за изборите за народни представители по § 02.02. Моля за 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, процедура по гласуване одобряването на изпълнението на 

работата по гражданските договори и съответно извършване на 

плащането със средства от план-сметката за изборите. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

запитване във връзка с изплащане на възнагражденията на членовете 

на секционните избирателни комисии. Независимо от всички опити 

на Централната избирателна комисия да разясни т. 10 по Решение 

№ 1991, продължават запитванията както по телефона, така и 

постъпват и по електронната поща въпроси. 

Стоян Стоянов ни пита дали правилно е разбрал, че т. 10 се 

прилага за точки от 2.1 плюс 2.2, плюс 2.5 – явно за него това са 

приложимите точки. Разбира се, имаше и съобщение на страницата 

на Централната избирателна комисия, че допълнителното 

възнаграждение от 50 на сто се начислява върху основното 
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възнаграждение по т. 2.1 и всички други точки, за които дейностите 

са изпълнени от съответното лице. 

В този смисъл е и отговорът във вътрешната мрежа до Стоян 

Стоянов. Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение. 

Ако няма, процедура по гласуване на отговора до  господин 

Стоянов. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

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

Стефанова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете докладите си,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение първото писмо, с което областния управител на област 

Ловеч ни уведомява за  предадена и описана документация, книжа и 

материали от произвеждането на изборите от Районната избирателна 

комисия в Ловешки изборен район. Писмото е във вътрешната 

мрежа. Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви на този етап за запознаване и за обсъждане в 

работна група искане от Мариела Димитрова Йорданова и Росица 

Маринова Велева – и двете от с. Христово, община Велико Търново. 

То е адресирано до Министерство на финансите, до Централната 

избирателна комисия и до областната администрация – Велико 

Търново. Те искат възнаграждение на част от членовете на 

секционните избирателни комисии за участие в изборите, като бъде 

заплатен денят 5 април 2021 г. Тя дава описание на това как е 



32 

 

протекла организацията по предаването на книжата и материалите 

на Районната избирателна комисия. 

Нашето Решение № 1991-НС е съгласно изискванията на 

Изборния кодекс и е по длъжности и определен размер, като са 

предвидени допълнителни възнаграждения за деня преди изборите, 

ако лицето е участвало при приемането на изборните книжа и 

материали и подреждането на изборното помещение, и едно основно 

възнаграждение, което отчита целия период от време до 

приключване на протокола и оформянето на протокола на 

секционната избирателна комисия. Разбира се, допълнително 

възнаграждение се дължи на тези лица, които предават документите 

на Районната избирателна комисия, независимо от периода на 

предаване. Този факт е отчетен при определянето на размера на 

съответното допълнително възнаграждение. 

Както ви казах, докладвам ви го за запознаване и за 

обсъждане в работна група, защото ние трябва да знаем и 

движението по план-сметката  оглед на това, че става дума за 

бюджетни средства по Постановлението за приемане на план-

сметката. 

Колеги, продължаваме да получаваме информация от 

администрациите – областни, общински – в отговор на наше писмо 

за оставените в резерв бюлетини и формуляри на изборни книжа и 

материали. Обобщена справка има публикувана във вътрешната 

мрежа. Когато бъде готова цялата справка, ще бъде докладвана по-

подробно. 

Докладвам ви за сведение приемо-предавателни протоколи за 

предаване на ключове от Централната избирателна комисия на 

Дирекция „Управление на собствеността“ в Народното събрание. 

Посочени са за кои помещения са и са с № НС-02-62 от 16.04.2021 г. 

и НС-02-63 от 16.04.2021 г. Протоколите се съхраняват при 

директора на дирекция „Администрация“ до приключване на целия 
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този процес. Имаме протоколно решение за обобщаване на 

справката. Затова не ви докладвам отделни писма, които постъпват с 

резолюция при мен, независимо от това, че се обобщават. 

Колеги, докладвам едно писмо, което е в същия смисъл като 

на Стоян Стоянов и отново като че ли става дума за Добричка 

община, а той бил член на секционна избирателна комисия. Получил 

си е възнаграждението. Посочва размера, счита, че не е заплатен 

съботния ден, без да ни посочи дали е участвал в приемането на 

материалите. Иска да се разпоредим на община Добричка да доплати 

възнаграждението съгласно приетата от  ЦИК методология. 

Аз ви предлагам да изпратим писмо до лицето и да посочим 

основните положения по Решение № 1991. Проектът на отговор е 

във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа подготвения отговор на писмо с проектен 

№ 7408. 

Процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо от Камелия Стоилова, което е отново по прилагането на 

Решение № 1991-НС. „Казвам се Камелия Лозанова Стоилова и 

имам запитване относно изчисляването на възнагражденията“ – 

пише тя. „Ясно се вижда, че т. 10 се отнася до т. 2, а не до някои от 

нейните подточки, а по цялата т. 2.“ 
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Лицето съвсем правилно разчита Решение № 1991 и т. 10 

относно допълнителното възнаграждение с увеличение от 50 на сто. 

Аз ви предлагам, както отговорихме на Стоян Стоянов и на Йордан 

Лазаров, да отговорим в същия смисъл и на госпожа Камелия 

Стоилова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване на отговора до госпожа 

Стоилова. 

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, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

уведомително писмо за постъпили суми за изплащане на 

възнаграждения, осигурителни вноски на членовете на Общинска 

избирателна комисия – Шумен, за проведени заседания и дежурства 

през 2021 г. Да се предостави на счетоводството. 

Докладвам ви писмо от кмета на Столична община във връзка 

с няколко наши писма. Посочва, че в едното писмо сме били 

написали, че по този въпрос ще приемем нарочно решение, за което 

ще бъда уведомени. Госпожа Фандъкова ни казва, че до този момент 

не е уведомена Централната избирателна комисия да е взела такова 

решение в горния смисъл по отношение на състави на СИК в covid-

отделение, така и състава на ПСИК, предвид което ни изпраща и 

заявленията поради липса на предмет и компетентност, които ние 

сме препратили. Ние препратихме – знаете – няколко заявления, 

които постъпиха при нас от лица, които изразиха желание да се 

включат в съставите на подвижни секционни избирателни комисии и 
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за гласуване на карантинирани и поставени под изолация, както и в 

covid-отделения, тъй като нямаше друг начин за реагиране на 

тяхното желание с оглед на факта, че консултациите се провеждат 

при кметовете на общините.  Това не беше само по отношение на 

Столична община. Както видяхме, независимо от изнесената 

информация по медиите, че липсват лица за съставите на тези 

секционни избирателни комисии, това не се потвърди. Имаме 

образувани секции, достатъчно на брой, и гласуване на посочените 

групи лица. Явно Централната избирателна комисия е счела, че е 

отпаднала необходимостта от приемане на съответни решения, 

поради което не е и приели съответното решение. 

Докладвам ви го за сведение. Моля да го видите. То е с вх. 

№ НС-07-36 от 19.04.2021 г. Хубаво е цялата тази енергия да бъде 

впрягана за изпълнение на важни обществено-полезни дела. 

Колеги, докладвам ви предложение за унищожаване на 

неценни документи с изтекъл срок на съхранение. Представена е 

докладна с вх. № ЦИК-09-131 от 19.04.2021 г. с приложен акт за 

унищожаване, подписан от Постоянно действащата експертна 

комисия в администрацията на Централната избирателна комисия. 

Става дума за списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

партии и коалиции в местните избори и в изборите за президент и 

вицепрезидент през 2011 г., в изборите за народни представители 

през 2013 г. и Националния референдум през 2013 г., жалби и 

сигнали  от партии и коалиции и граждани по време на местните 

избори през 2013 г. и 2015 г. и в изборите за президент и 

вицепрезидент през 2011 г., в изборите за народни представители 

през 2013 г., за народни представители през 2014 г., за членове на 

Европейски парламент през същата година и националните 

референдуми през 2013 г. и 2015 г. Всичко 548 броя дела.  

Предлагам да одобрим направеното предложение и да 

упълномощим председателя да утвърди така представения акт за 
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унищожаване на неценни документи. Този акт е съгласуван с 

Централен държавен архив. След утвърждаването ще се изпрати за 

сведение на Централния държавен архив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението, а именно Централната избирателна 

комисия да утвърди съответно акта за унищожаването и да го 

разпиша от името на Централната избирателна комисия. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЕП-09-

41, което е едно постановление за прекратяване на Ямбол. 

Докладвам го за сведение. Виждате го във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали.  

Ако няма друго, преминаваме към следващата преписка. Тя е 

с вх. № МИ-15-47 от 19.04.2021 г. Трябва да е качена във 

вътрешната мрежа, получих я вчера след обяд. Тъй като видях, че се 

касае за общински съветник, реших, че ще го докладвам за сведение. 

Обаче сега виждам, че в писмото с вх. № МИ-15-47 от 12.02.2021 са 

ни уведомили, че са прекратили предсрочно пълномощията на кмета 

на с. Ветрен дол Димитър Христосков. Но казват, че решението на 

ОИК – Септември, което прилагаме към настоящото, е обжалвано на 

основание чл. 459, ал. 4 и обжалването не спира изпълнението и при 

влизане в сила ще ни уведомят. Тогава сме го оставили за сведение и 

чакаме да ни уведомят.  
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Сега с ново писмо от ОИК-Септември, с вх. № МИ-13-29 ни 

уведомяват в три точки за следното. С Решение № 247 на основание 

еди-какво си, цитират членове, „обяви за избран за общински 

съветник в Общински съвет – Септември, следващия  в листата на 

БСП за България Бойко Байлов.  

Аз, като видят това вчера, реших, че е за сведение, тъй като 

не е за кмет. Обаче в т. 2 ни казват, че с уведомително писмо 

Димитър Христосков уведомил ОИК – Септември, че е оттеглил 

касационната жалба против решението на Административен съд – 

Пазарджик, с което е потвърдено Решение № 246, с което са 

прекратени пълномощията на кмета на с. Ветрен дол Димитър 

Крумов Христосков.  

Тоест, първо ни казват, че Христосков е оттеглил жалбата. 

Въпросът е дали това слага край на производството и дали трябва 

ние да изпратим писмо до президента, след като направя 

необходимата справка дали има необходимия брой жители за 

насрочване на частични избори във въпросното село. 

Първата точка я докладвам за сведение – за общинския 

съветник. По втората не съм изготвил писмо, но ви го поставям на 

вниманието, за да видим дали няма да е преждевременно. Дали 

имаме яснота, че актът е влязъл в сила, като междувременно ни 

информират и за това, че Общинският съвет със свое решение, което 

прилагат, е избрал Мария Зеленогорова на длъжността старши 

специалист „АПОН“ за временно изпълняващ длъжността кмет и е 

Общинският съвет е постановил, че допуска предварително 

изпълнение на решението си с оглед обществените интереси. 

Тоест, в едната част го докладвам за сведение, в другата – за 

следващо заседание, ако решим, ще подготвя писмата, които готвим 

до президента, за насрочване на частични избори. Сега в заседанието 

видях, че касае и кмета, не само общински съветник. 
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Въпросът е дали няма да е преждевременно това писмо. Това 

да решим. Дали само на база на това, че той е оттеглил касационната 

си жалба, те прилагат оттеглянето, подписано от него, и нямам 

данни, че производството по делото е прекратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

може би да изпратим едно писмо до ОИК – Септември, да 

окомплектоват преписката, свързана с влизането в сила на тяхното 

решение № 246, което цитирахте, за да може в тази връзка вече да се 

прецени на основата на всички доказателства дали може да бъде 

направено предложението. Защото в случая, аз, доколкото виждам 

във вътрешната мрежа това писмо, не са приложили нищо. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Аз ви предлагам следното. Не знам да има 

скоро насрочена дата за частични избори и да закъсняваме. Първата 

точка я предлагам за сведение. По т. 2 ще направя справка за 

следващо заседание и ще подготвя едно писмо до ОИК – Септември, 

че им указваме да ни снабдят с доказателства за това, че е влязло в 

сила тяхното решение, каквото и да значи това. 

Тогава да гласуваме едно такова писмо, аз ще го изготвя 

днес – „Указваме ви да ни снабдите с доказателство, че ваше 

решение № 246 е влязло в сила“. Защото изпратените ни документи 

не са достатъчни според мен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на предложението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Предложението се приема. 
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ИВАЙЛО ИВКОВ: Нямам други доклади,  господин 

председател. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

 Господин Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам три 

писма от община Тетевен, които съответно са с вх. № ЕП-06-6 от 

19.04.2021 г., ЕП-06-9 от 19.04.2021 г. и ЕП-06-266 от 19.04.2021 г. 

С тези писма на основание на Решение № 1244-МИ от 

30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия община Тетевен 

ни изпраща по всяко едно от тях пакет от документи, който включва 

заповед за определяне на помещение за съхраняване на изборни 

книжа и материали, заповед за назначаване на комисия, протоколи за 

отваряне на запечатани помещения, протоколи за обработка и 

предаване на Държавен архив – Ловеч, на документи, акт за 

унищожаване на ценни книжа и писма от съответния Държавен 

архив по трите избори и референдуми, които са проведени и са 

изминали пет години от провеждането им, както следва. 

По първото писмо се касае за архивиране и унищожаване на 

документи от изборите за членове на Европейски парламент, 

произведени през 2014 г. Второто писмо – за архивиране и 

унищожаване на документи от Националния референдум, 

произведен през 2015 г. И последното писмо се касае за книжа и 

документи, които са във връзка  местните избори през 2015 г. 

Докладвам тези три писма за сведение. 

Отделно от това докладвам още едно писмо, което е с наш вх. 

№ НС-06-311 от 19.04.2021 г. и също от община Тетевен, само че с 

различно фактическо основание – Решение № 2344-НС от 

30.03.2021 г. на Централната избирателна комисия. С това писмо са 

ни изпратили заповед за определяне на помещение, заповед за 

назначаване на  комисия, протокол за отваряне на помещение на 

04.04.2021 г. и съответно за затваряне на помещението във връзка с 
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произведените избори за народни представители. Тук няма 

архивиране на изборни книжа и материали. Просто ни уведомяват, 

че са спазили реда за определяне, отваряне, запечатване и 

съхраняване на изборните книжа и материали от изминалите избори. 

Докладвам го също за сведение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на  

господин Николов. Няма друго предложение. Остава за сведение. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмо с вх. № НС-00-162 от 01.03.2021 г. Припомням, че 

писмото е от Държавна агенция „Електронно управление“ и е 

относно заявки за набори от данни, които да бъдат публикувани 

приоритетно на портала за отворени данни да Държавна агенция 

"Електронно управление" в отворен машинно-четим формат. 

Към писмото е приложена таблица с идентифицирани заявки 

за набори от данни. В работна група беше обсъдена приложената 

таблица и това кои данни да бъдат предоставени. 

Във връзка с горното предлагам да определим експерта по 

информационна сигурност за длъжностно лице по данни и да й 

възложим да публикува на портала за отворени данни информацията 

от различните видове избори, която е налична на страницата на 

Централната избирателна комисия в разделите съответно „Обобщена 

активност на гласуване“ и „Резултати за страната и чужбина“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението на  господин Войнов. Може би предложението да го 

ограничим само до резултатите. Активността, тъй като не се изисква 

по закон и тя се определя на основата на данните, които постъпват 

от областните администрации, може би затова не е необходима да я 

качваме. Само информацията за резултатите да предоставим. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм само информацията за 

резултатите за страната и чужбина. Само този раздел. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колеги, 

процедура по гласуване. 

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

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

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административнонаказателни преписки. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, във връзка с вх. № ЕП-09-373/1 от 11.04.2021 г. 

сме получили едно писмо от следовател Гълъбова, в което тя иска от 

нас във връзка с досъдебно производство № 204/2020 г. по описа на 

Софийска градска прокуратура – Следствен отдел, по преписка 

№ 18036/2020 г. да им бъде предоставено – изписани са различни 

документи, свързани с лица от СИК в гр. Кавала, Република Гърция, 

свързано с изборите за членове на Европейски парламент от 

Република България на 26.05.2019 г. Също поставя различни 

въпроси в смисъл какъв бил броят на подадените бюлетини за 

гласуване в тази секция, документи за назначаване членовете на тази 

секционна избирателна комисия, справка относно наличието или 

липса на избирателно право на две лица със съответните имена и 

съответните ЕГН-та. Поставя въпроса на какъв електронен адрес е 

било възможно гражданите да подадат по електронен път заявление 

за гласуване в чужбина и други данни относно двете лица, както са 

упоменати със съответните три имена и ЕГН-та в писмото до нас. 
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В тази връзка съм подготвил, колеги, писмо, което е качено 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Можете да се 

запознаете със съдържанието му. Проектът за писмо е под № 7391, в 

което даваме конкретните данни на исканите във връзка с 

досъдебното производство на следовател Гълъбова данни. 

Моля да се запознаете със съдържанието. Ако нямате 

допълнения, предложения и възражения, да гласуваме изпращането 

на писмото със съответното съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли предложения към текста на писмото, което е 

изготвено.  

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, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам три преписки, идентични по 

съдържание и искания, направени с тях. 

Едното е с вх. № НС-04-02-83 от 15.04.2021 г. Другото е с вх. 

№ НС-04-82 от 15.04.2021 г. И третото е с вх. № НС-04-02-81 от 

15.04.2021 г. И трите са от Първо районно управление – Добрич, 

Министерството на вътрешните работи и са във връзка с три 

досъдебни производства. Желаят да им предоставим информация по 

отношение на три лица с посочени три имена – в колко избирателни 

секции съответното лице е гласувало за народни представители на 

04.04.2021 г. и в кои. 
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Предлагам да изпратим запитване по компетентност на 

"Информационно обслужване" АД, където да изготвят съответните 

справки и да ни бъдат предоставени и ние да ги препратим на Първо 

районно управление – Добрич. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-80 от 

15.04.2021 г. Писмото е от Столична дирекция на вътрешните работи 

и с него ни изпращат за отношение по компетентност сигнал за 

подвеждащ предизборен плакат в гр. София. Сигналът е за залепен 

номер на друга партия върху плакат на кандидат за народен 

представител. Този сигнал е докладван на заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Затова предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли друго предложение? Ако няма, остава за 

сведение. 

Господин Николов го няма в залата в момента. 

Госпожа Бойкинова също я няма в залата в момента. 
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Преди да преминем към точка „Разни“, госпожо Солакова, ще 

докладвате ли? Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

отново писмо във връзка с изплащане на възнаграждения. Лице, 

Ердин Солаков се оплаква, че не е доволен от начисляването по 

решението за допълнителното възнаграждение за машинно 

гласуване в изборите. Аз ви предлагам да отговорим в същия 

смисъл, в който отговорихме днес на другите лица по Решение 

№ 1991. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване отговора на писмото. 

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, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам за сведение писмо 

от община Лесичово за отваряне на запечатано помещение, в което 

са прибрани изборните книжа и материали от произведените избори 

за народни представители. Представен е протокол от 05.04.2021 г. на 

комисията, назначена със заповед на кмета на общината.  

Тези преписки се събират в обособена отделна папка по чл. 

287 от Изборния кодекс. 

Докладвам ви предложение за заплащане на стенографските 

услуги по договори, които са сключени със стенографите въз основа 

на представените отчети в изпълнение на гражданските договори с 

вх. № ЦИК-09-135 от 20.04.2021 г. по сключени договори от 

14.01.2021 г. Представени са отчети от Стефка Илиева Аличкова, 
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Силвия Илиева Михайлова, Нина Петкова Иванова съответно с брой 

страници по протоколите и е посочена сумата. Общо е 9989 лв. По 

сключени договори от 05.02.2021 г. – Виолета Тасева, Юлия 

Димитрова, Мая Станкова, Красимира Николова на обща стойност 

6083 лв. Отчетените стенографски услуги са на обща стойност 

16 072 лв. Средствата са предвидени по §02.02, като сумата по 

първата група договори и отчети, които докладвах, са от бюджета на 

Централната избирателна комисия, а по втората група са по план-

сметката. 

Предлагам да одобрим изплащането на възнагражденията въз 

основа на представените отчети и приетата работа на стенографите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване одобряването на 

съответните разходи за изплащане към стенографите и одобряването 

на отчетите. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете докладите си,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви искане за 

подновяване на удостоверение за електронен подпис. Представена е 

докладна с вх. № ЦИК-09-134 от 20.04.2021 г. На 05.05.2021 г. 

изтича срокът за валидност на издадените квалифицирани 

устройства за квалифициран електронен подпис на Гергана 

Младенова – главен счетоводител, Валерия Бончева – счетоводител. 

В тази връзка директорът на Дирекция "Администрация" 

прави предложение да бъдат подновени електронните подписи на 
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посочените длъжностни лица с цел обезпечаване на дейността на 

административното и финансово обслужване на Централната 

избирателна комисия. 

Средствата са до 100 лв. с ДДС. Има такива предвидени 

средства по бюджета на Централната избирателна комисия. 

Предлагам да одобрим направеното искане и да изпратим писмо до 

изпълнителния директор на "Информационно обслужване" АД за 

издаване на квалифицирани устройства за квалифициран електронен 

подпис на Гергана Младенова и Валерия Бончева. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо  от 

Печатницата на БНБ с представен график за проверка и 

унищожаване на технологичния брак, получен при производството 

на бюлетини, както в изборите за народни представители, така и за 

нови и частични местни избори през 2020 и 2021 г. Проверката и 

унищожаването ще бъдат извършени в „Печатницата на БНБ“ АД и 

„ДЕМАКС“ АД. Молят ни да ги информираме, ако има 

упълномощени лица, които да участват при проверката и 

унищожаването. 

Аз ви предлагам с оглед на Решение № 2134-НС на 

Централната избирателна комисия, че представители на Централната 

избирателна комисия няма да участват при проверката и 
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унищожаването на технологичния брак от бюлетините при 

посочените избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам едно писмо, което 

ще бъде за сведение, защото не става много ясно лицето какво точно 

иска. Разбрал от приятел, че допълнително ще получи 30 лв., а друг 

бил чул по „новините“, че са 50 лв. Той си е тръгнал в 18,20 ч. от 

панаира в Пловдив. По тази причина ни изпраща писмо. Аз ви го 

докладвам за сведение. 

За сведение ви докладвам явно неправилно адресирано писмо 

до Централната избирателна комисия във връзка с предоставяне на 

помещение за изборите с вх. № ЦИК-00-86 от 20.04.2021 г. 

 Докладвам ви  за сведение и писмо от Главна дирекция 

„Национална полиция“. Те са ни изпратили копие от тяхно писмо, 

което е до директорите на СДВР във връзка с полученото от нас 

писмо за отпадане на необходимостта от охрана на сградата, в която 

се помещава Централната избирателна комисия, и периметъра при 

приемането на документите от Районните избирателни комисии. 

Колеги, от Тихомир Йорданов от община Крушари сме 

получили писмо. Лицето не е доволно от полученото 

възнаграждение за участие като член в секционна избирателна 
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комисия, тъй като не е заплатено за съботния ден, включително за 

машинно гласуване не е увеличено с 50 на сто по т. 10. 

По същия начин предлагам да отговорим на това лице 

относно прилагането на Решение № 1991. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване.  

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

Колеги, за сведение ви докладвам писмо от кмета на община 

Гурково в изпълнение на Решение № 1244 от 2019 г. и Решение 

№ 2220 от 2021 г. на ЦИК е отворено запечатано помещение въз 

основа на заповед от 26.03.2021 г., протоколи от 29.03.2021 г. във 

връзка с преместване в друго помещение на книжата и материалите 

от произведени избори с цел извършване на експертиза и научно-

техническа обработка и предаване на „Държавен архив“ – Стара 

Загора. Посочени са книжата от кои избори и национални 

референдуми са. Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, прави впечатление, че в голяма част от общинските 

администрации не са оставени като резерв бюлетини. Дотук може би 

четири – пет община са с оставени резерви бюлетини. Само в 

община Балчик броят е значителен – 17 000. Можете да го видите и в 

обобщената справка. Ще бъде и предмет на обсъждане при 

приемането на решението за унищожаване на бюлетините, които са 

оставени като резерв, както и на непредадените формуляри, изборни 

книжа и материали на секционните избирателни комисии. 
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Колеги, за сведение ви докладвам писма, които сме получили 

от Районната избирателна комисия от 16. изборен район – Пловдив, 

с приложени съответно екземпляри, протоколи, сгрешени протоколи 

на секционните избирателни комисии. Те са сканирани от РИК 07 –

Габрово. В тази връзка ви ги докладвам за сведение и да се поставят 

в същия кашон, в който досега се събираха документите от 

районните избирателни комисии, за да бъдат проверени от работна 

група. 

Колеги, получили сме запитване от Виолета Николаева – кога 

ще се изплатят парите на членовете на комисията на Три кладенци. 

Докладвам ви го за сведение. В тази връзка ще помоля съобщението, 

което е свързано с Решение № 1991-НС относно допълнителните 

възнаграждения, да бъде публикувано на видно място на страницата 

на Централната избирателна комисия. То е публикувано на по-ранна 

дата, а и говорителите да имат предвид и да се уточнява, че 

възнагражденията се начисляват и получават от съответната 

общинска или районна администрация. Не се превеждат от бюджета 

на Централната избирателна комисия, както имаме получени 

оплаквания, че не ги превеждаме от нашия бюджет, и да се обърнем 

към общините, може би с апел, да бъдат изплатени 

възнагражденията на членовете на секционните избирателни 

комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на протоколно решение за качване на 

интернет-страницата на Централната избирателна комисия на 

Решение № 1991. 

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

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

Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 
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Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева и 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви молба от 

Наташа Симеонова Генинска с вх. № НС-22-17-05 от 16.04.2021 г. Тя 

ни уведомява, че е била член на секционна избирателна комисия в 

Подвижна избирателна комисия с посочен номер в гр. София, 

кметство – административен район „Средец“, община Столична, 

като заместник-председател на комисията и е посочено решението. В 

изборния ден  се е явила на работа. Пострадала е. Кракът й е бил 

опериран. Издадена е епикриза. Представена е тази епикриза. 

Болничното лечение е в „Пирогов“ и е продължило от приемането й 

на 04.04.2021 г. до 10.04.2021 г., когато е била изписана. 

Злополуката е трудова. Представена е, както ви казах, епикриза, 

болничен лист, заверено копие от удостоверението. Има представено 

и адвокатско пълномощно. 

Аз ви предлагам с оглед на това да се извърши съответната 

проверка и да се изследва този случай, следва да се изпрати до 

Районна администрация на район „Средец“ в София. 

Моля да гласуваме такова писмо до Столична община, район 

„Средец“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване на писмо. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви представена 

докладна с финансов отчет за касовото изпълнение на бюджета и на 

ставките за чужди средства на Централната избирателна комисия. 

Представени са всички документи. Същите са съгласувани с 

длъжностното лице в Министерство на финансите. Всички 

необходими документи, които следва да бъдат изпратени, 

включително и на електронен носител, са представени към 

докладната с вх. № ЦИК-09-133 от 19.04.2021 г. 

Предлагам ви да одобрим така представения отчет и писмата, 

които са до председателя на Сметната палата за изпращане на 

информацията на електронен носител, декларация за идентичност на 

информацията, както и индивидуалните протоколи от модул 

„Касови отчети“ и модул „Счетоводни отчети“, както и до Дирекция 

„Държавни разходи“ на Министерство на финансите. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване на протоколното решение.  

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

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се към точка пета от дневния ред. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административнонаказателни преписки. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали с вх. № НС-09-29 от 09.04.2021 г. 
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ви докладвам писмо от Върховна административна прокуратура, с 

което на основание чл. 145, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт 

приложено ни изпращат копие на сигнал от госпожа Бобева до 

главния прокурор и в тази връзка се иска от Централната 

избирателна комисия в десетдневен срок от получаване на 

настоящото писмо да изготви и изпрати във Върховна 

административна прокуратура официално становище на 

Централната избирателна комисия относно визирания в сигнала 

проблем.  

За да разберете самия проблем, ще започна от началото на 

тази административна преписка. Тя е започнала със запитване 

относно гласуване с машини от госпожа Бобева с вх. № НС-22-335 

от 23.02.2021 г. Писмото ни е докладвал колегата Войнов и в него 

всъщност госпожа Бобева започва с едно запитване – защо 

единственото доказателство, което удостоверява машинния вот на 

гражданите чрез контролните разписки, няма да се брои по броя на 

гласовете, подадени за всяка кандидатска листа, както и това да се 

сравнява с протокола от машинния вот. 

В писмото казва, че контролните разписки са единственото 

доказателство за вота на гласоподавателите и за коя партия са 

гласували и затова тя счита, че те следва да се броят отделно по 

партии и по коалиции, като съответно в писмото е дала следния 

казус, който може да се случи. В края на писмото предлага да се 

задължат избирателните комисии да броят контролните разписки не 

само като обща бройка, но и по брой гласували за отделните партии. 

Съответно при разминаване да се впише в протокола на 

избирателната комисия броят на гласовете от контролните разписки 

на гласоподавателите. 

Постъпило е второ писмо със същото запитване. То е било 

разпределено на  господин Димитров. Той го е докладвал за 
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сведение, тъй като преди това сме отговорили на запитването по 

писмото, разпределено на  господин  Войнов. 

Съответно можете да погледнете моя отговор до Върховна 

административна прокуратура. С писмо Централната избирателна 

комисия, след като е разгледала писмото и предложението на 

госпожа Бобева, е отговорила, че данните от машинното гласуване 

се записват на три независими носители – две флаш–памети, които 

има към всяка машина, финалния протокол от машинното гласуване 

и контролните разписки. Данните от трите носителя са напълно 

идентични, което следва да се удостовери от трите държавни 

институции – Държавна агенция „Електронно управление“, 

Български институт по метрология и Български институт по 

стандартизация, които удостоверяват съответствието на доставеното 

техническо устройство за машинно гласуване. Преброяването на 

гласовете от контролните разписки се извършва в случай че 

машината или флаш–паметите дефектират. 

Съответно с второ писмо госпожа Бобева ни изпраща копие 

от получено от нея писмо на главния секретар на Конституционния 

съд по повод нейна жалба. Тя е поставила същите запитвания до 

Конституционния съд. Писмото на главния секретар на 

Конституционния също е докладвано от колегата Войнов на 

11.03.2021 г. Той ни е запознал с неговото съдържание и по 

съществото с него се уведомява госпожа Бобева, че отправените от 

гражданите жалби, предложения и петиции до Конституционния съд 

не са основание за упражняване правомощията на Конституционния 

съд по чл. 149, ал. 1 от Конституцията, като в последния абзац на 

отговора на главния секретар на Конституционния съд са цитирани 

разпоредби от Изборния кодекс във връзка с машинното гласуване, 

но това в никакъв случай не може да се възприеме като становище 

на Конституционния съд във връзка със законността на 

предстоящите избори за народни представители. 
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В писмото си до главния прокурор госпожа Бобева твърди, че 

писмото, изпратено от Конституционния съд, е с цел да се 

предотврати нарушение на Изборния кодекс и евентуално касиране 

на изборите. 

В тази връзка е нейното оплакване до главния прокурор. Тя 

счита, че това становище на Конституционния съд е неглижирано, не 

е докладвано подробно от членовете на Централната избирателна 

комисия, не сме се запознали с него, тъй като то е докладвано в т. 

Разни и в последните десет минути от края на заседанието. 

Съответно счита и от жалбоподателката е квалифицирано като 

сговор между две или повече лица с цел умишлено затаяване на 

информация и въвеждане в заблуждение на останалите членове на 

Централната избирателна комисия. 

Подготвила съм подробен отговор до Върховна 

административна прокуратура. Моля, колеги, да се запознаете. В 

него подробно отговаряме, че първият отговор на Централната 

избирателна комисия е мотивиран и в съответствие с разпоредбите 

на Изборния кодекс. Съгласно разпоредбата на чл. 271 от Изборния 

кодекс при установяване на резултатите от гласуването броят на 

машинно гласувалите избиратели е равен на броя на потвърдените 

гласове от машинното гласуване, които гласове са равни на броя на 

отпечатаните от системата контролни разписки. Протоколът на 

секционната избирателна комисия, Приложение № 97-НС-хм от 

изборните книжа е съобразен с разпоредбата на чл. 281, ал. 4, 

съгласно която данните от гласуването с хартиени бюлетини и от 

машинно гласуване се сумират, като общият брой на гласувалите 

избиратели с хартиена бюлетина и с машинно гласуване избиратели 

трябва да е равен на общия брой на намерените в избирателните 

кутии бюлетини и на броя потвърдени гласове от машинно 

гласуване. Потвърдените гласове от машинно гласуване следва да са 

равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки. 
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Следователно контролните разписки, от една страна, имат за 

цел да удостоверят, че вотът на избирателя е вярно отчетен и отразен 

в машината за гласуване така, както е гласувал избирателят. От 

друга страна, служат за извършване на проверка. Такава контрола 

съществува, съгласно която броят на потвърдените гласове от 

машинно гласуване трябва да е равен на броя на отпечатаните от 

системата контролни разписки. Съответно в Методическите 

указания на Централната избирателна комисия по прилагане на 

Изборния кодекс от районните избирателни комисии Централната 

избирателна комисия е предвидила преброяването на контролните 

разписки от машинното гласуване и сравняването им с финалния 

протокол от машинно гласуване, да се извършва в изчислителния 

пункт на РИК, когато има липсваща или увредена флаш-памет, 

флаш-памет от друга секционна избирателна комисия или 

неуспешно верификация.  

Независимо, че в чл. 270, ал. 2 от Изборния кодекс пък е 

предвидено преди отваряне от избирателната комисия контролните 

разписки от машинното гласуване да се опаковат и запечатат с 

хартиена лента, Централната избирателна комисия с Решение 

№ 2403-НС от 03.04.2021 г. определи да се извърши преброяване на 

контролните разписки от машинно гласуване в 93 избирателни 

секции, в които се провежда машинно гласуване – по три секции във 

всеки изборен район, а с Решение № 2411-НС на случаен принцип 

определи и избирателните секции. 

В заключение в Изборния кодекс при отчитане на машинното 

гласуване не е предвидено преброяване на гласовете по партии и 

коалиции да се извършва въз основа на контролните разписки, както 

е поискала госпожа Бобева. 

По тези съображения Централната избирателна комисия не е 

приела и нейното предложение. 
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Както ви казах, второто писмо е докладвано и всъщност това 

е отговор на Конституционния съд по нейна жалба. То в никакъв 

случай не е становище на Конституционния съд, което по някакъв 

начин да задължи Централната избирателна комисия или пък да има 

отношение към законността на предстоящите избори. 

Предлагам да гласуваме този отговор. Ако имате 

предложения за допълнение и изменение на отговора, ще ги 

обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на отговора. 

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, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

определение на Върховния административен съд по дело 

№ 4166/2021 г. Делото е образувано по жалба срещу Решение 

№ 2443-НС на Централната избирателна комисия, с което е обявила 

за народен представител в 31.Изборен район  господин Станислав 

Говедаров на мястото на господин Димитър Рунков, който е заявил 

желание да не бъде обявен за избран за народен представител в 45-то 

Народно събрание. С това определение е оставена без разглеждане 

жалбата, прекратено е производството по административното дело. 

Докладвам ви го за сведение. 
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Докладвам ви още едно определение на Върховния 

административен съд, с което е прекратено производството пред 

съда и съответно делото е изпратено по подсъдност на 

Административен съд – Враца. Производството е образувано по 

жалба на кандидат за народен представител от листата на 

политическа партия „Републиканци за България“ срещу протоколно 

решение на Централната избирателна комисия, с което е оставена 

без разглеждане жалбата срещу Решение на Районната избирателна 

комисия – Враца.  

Докладвам ви за сведение това определение. 

Също така ви докладвам, че с решение по административно 

дело № 12108 по описа за 2020 г. Административен съд – София-

град, Касационен състав, е потвърдила решение на Софийския 

районен съд, с което е отменено решение на Централната 

избирателна комисия, с което е наложена имуществена санкция на 

Нова Броудкастинг груп ЕООД имуществена санкция. 

Докладвам ви за сведение решението на Административен 

съд -  София-град. 

Също така ви докладвам покана за доброволно изпълнение от 

Радосвет Крумов Радев, с която ни кани доброволно да заплатим 

сумата от 360 лв., представляващи направени разноски за адвокатско 

възнаграждение по административнонаказателно дело 

№ 1718/2020 г. по описа на Районен съд – Русе, с което е отменено 

решението на Централната избирателна комисия и същата е осъдена 

за сумата от 360 лв., представляваща направени разноски за 

адвокатско възнаграждение. Решението е влязло в сила, тъй като 

Централната избирателна комисия с протоколно решение прие да не 

се обжалва това решение.  

Предлагам ви с писмо до изпълнителния директор на Дарик 

радио да го уведомим, че на основание чл. 519, ал. 2 от ГПК следва 
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да представи в оригинал изпълнителен лист, след което сумата ще 

бъде изплатена. 

Предложението е да го уведомим, че на основание чл. 519, 

ал. 2 от ГПК следва да представи изпълнителен лист в оригинал, 

след което сумата ще бъде заплатена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване изпращането на писмо, с 

което да бъде указано, че трябва да бъде представен изпълнителен 

лист в оригинал. 

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

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

Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Цанева 

и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Николов, Вие имахте доклад. Заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали под № 7407 можете да се запознаете с проект на 

касационна жалба. Докладвах на предходното заседание, че на 

08.04.2021 г. сме уведомени за решение от 19.03.2021 г. по НАХД 

№ 13653 от 2019 г. на Софийски районен съд.  

Срокът за касационно обжалване изтича на 22 април 2021 г. В 

жалбата са посочени аргументи по четирите съображения на 

Софийски районен съд за постановяване на неговото решение, както 

и едно допълнение в V, а именно нашето съображение, че не е 

осъществено надлежно процесуално представителство на 

нарушителя в рамките на този административнонаказателен процес, 

тъй като същият беше представляван не по реда на чл. 91 от НКП, а 

чрез юрисконсулта на съответното търговско дружество, което е 

ръководил.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

подготвената касационна жалба. Колегата Николов в предходното 

заседание подробно докладва решението и мотивите, които да бъдат 

изложени за незаконосъобразност и правилност в касационната 

жалба. 

Колеги, процедура по гласуване. 

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред. 

Господин Димитров, имате думата. 

 

Точка 7. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-

151 от 16.04.2021 г., получено по електронната поща. Програмата 

„Достъп до информация“ е приключила с оценка на интернет-

страницата на 563 институции, една от които е ЦИК. Оценката би 

трябвало да може да се отвори на адреса, който е посочен. За 

съжаление аз не успях да я отворя. Всъщност там се отваря начина, 

по който се прави оценка. Ще опитам още веднъж. Иначе това е за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, преди няколко 

заседания ви докладвах молба от Зашо Зашев, който по време на 

получаване на изборни книжа и материали като член на секционна 

избирателна комисия му е била вдигната колата и е трябвало да 
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заплати съответно глоба. Счита, че Централната избирателна 

комисия е длъжна да му възстанови тази сума, да му изплати парите 

за глобата. 

Аз ви я докладвах, но поради факта, че той ежедневно се 

обажда, ви предлагам да му изпратим едно писмо, с което да го 

уведомим, че няма правно основание, на база на което Централната 

избирателна комисия да му изплати вложените за глобата средства. 

Писмото се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днешна дата. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

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

Бойчо Арнаудов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, има ли друг доклад в тази точка? Няма. 

Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Насрочвам следващото заседание на 22 април 2021 г., 

четвъртък, от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 13, 05 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


