ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 336
На 22 април 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Медийни пакети.
Докладва: Таня Цанева
2. Доклад относно разяснителна кампания.
Докладва: Кристина Стефанова
3. Доклад относно машинното гласуване.
Докладват: Емил Войнов, Николай Николов
3а. Доклад относно заявление по Закона за достъп до
обществена информация.
Докладва: Мария Бойкинова
4. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
Докладва: Мария Бойкинова
5. Искания за изплащане на възнаграждения от ОИК.
Докладва: Николай Николов
6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
Докладват: Ерхан Чаушев, Мирослав Джеров, Георги
Баханов
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Кристина Стефанова
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Кристина Стефанова, Паскал Бояджийски,
Мария Бойкинова, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Георги
Баханов
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9. Отговори по въпроси на граждани.
Докладват: Силва Дюкенджиева, Емил Войнов, Николай
Николов
10. Разни.
Докладват: Цветанка Георгиева, Йорданка Ганчева,
Таня Цанева, Ивайло Ивков
ПРИСЪСТВАХА:
Александър
Андреев,
Кристина
Стефанова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия
Стойчева, Таня Цанева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Бойчо Арнаудов.
Заседанието бе открито в 10,45 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 22 април. Виждате във вътрешната мрежа качен дневният ред за
днешното заседание. Има ли желаещи за включване допълнително?
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми господин председател,
моля да се включа в точка заявление по ЗДОИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Това ще бъде
нова точка 3а.
Госпожо Цанева?
ТАНЯ ЦАНЕВА: В точка „Разни”, моля.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включвам Ви.

3
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отваряне на помещения и преписки до
прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще Ви включа в
административни преписки и в доклади по дела, жалби и сигнали.
Други желаещи?
За протокола, от днешното заседание отсъства господин
Арнаудов.
Ако няма други желаещи за включване в дневния ред,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, 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.
Благодаря.
Минаваме към точка първа от дневния ред. Госпожо Цанева,
заповядайте.
Точка 1. Медийни пакети.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с
вх. № НС-24-287 от 9 април 2021 г. Искането е от „Уебграунд“
ЕООД, по-точно aktualno.com, на стойност 19 200 лв. за извършени
медийни услуги на политическа партия МИР, които се състоят в
публикации в „Актуално”.
Приложени са самите публикации, както и всички други
изискуеми документи съгласно нашето решение.
Предлагам да одобри изплащането по този медиен пакет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване одобряването на
изплащането по медийния пакет на сумата по договора.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
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Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Искане с вх. № НС-24-288 от 12 април
2021 г. Искането е от „Таймс медия” ЕООД, по-конкретно сайта
skandal.bg и Партия на зелените на стойност 3000 лв., като
медийната услуга включва три броя публикации и банер със
съответните размери и съответните импресии.
Приложени са всички изискуеми документи, отговаря на
договора.
Предлагам да бъде одобрено плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Силва
Дюкенджиева).
Продължете, госпожо Цанева.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-25-34 от
12 април 2021 г. Искането е от медия „Пиар Клуб” ЕООД и Партия
на зелените на стойност 3600 лв. с ДДС и включва четири броя
публикации, както и банер със съответните размери и импресии.
Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам да бъде одобрено плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
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Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-25-32 от
12 април 2021 г. Медията е „Пиар Клуб Ефир 2” и Партия на
зелените на стойност 3936 лв. с ДДС, като включва пет броя
публикации, приложени към искането, и банер, също приложен.
Отговарят на договора. Предлагам да бъде одобрено
плащането за тази медийна услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-25-33 от
12 април 2021 г. Искането е от ABC News.bg и Партия на зелените
на стойност 3960 лв. с ДДС и включва четири броя пиар публикации
и банер.
Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам плащането да бъде одобрено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-294 от
13 април 2021 г. Искането е от Българската национална телевизия по
сключен договор с коалиция „Демократична България –
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Обединение”. Медийната услуга е на стойност 37 500 лв. с ДДС и
включва 11 интервюта в периода от 12 март до 1 април.
Интервютата са в „Сутрешен блок”, „Още от деня”, „Денят започва с
Георги Любенов”.
Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам да бъде одобрено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-307 от
13 април 2021 г. Искането е от Българската национална телевизия и
от Партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) на стойност
22 128 лв. с ДДС. Медийната услуга включва девет интервюта в
„Предизборни репортажи”, „Гласове на България”, „Денят започва с
Георги Любенов”.
Приложени са всички изискуеми документи, отговаря на
договора, който сме одобрили.
Предлагам да бъде одобрено изплащането за тази медийна
услуга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-305 от
13 април 2021 г. Медийната услуга е на стойност 27 000 лв. с ДДС от
Българската национална телевизия и Партия „Българска прогресивна
линия”. Медийната услуга включва девет интервюта в „Денят
започва”, „Сутрешен блок”, „Още от деня”.
Приложени са всички изискуеми документи, както и отговаря
на договора.
Предлагам плащането да бъде одобрено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-304 от
13 април 2021 г. от Българската национална телевизия и Движение
на непартийните кандидати. Медийната услуга е на стойност
3000 лева с ДДС и включва интервю десет минутно в „Сутрешен
блок” един брой на 25 март.
Предлагам да бъде одобрено плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-299 от
13 април 2021 г. от Българската национална телевизия и коалиция
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„ГЕРБ-СДС”. Медийната услуга е на стойност 4992 лв. и включва
излъчване на клипове четири броя на дати от 27 до 31 март.
Предлагам да бъде одобрено плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Минаваме
заповядайте.

към

точка

втора.

Госпожо

Стефанова,

Точка 2. Доклад относно разяснителната кампания.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС25-1-14 сме получили окончателния финален доклад на „Би Ти Ви
Медия груп” за излъчванията заедно със сертификатите и
публикуването на информационните материали във връзка с
разяснителната кампания. Това е съгласно Договор № 6 от
25 февруари 2021 г.
От проекта за приемно-предавателен протокол, както и от
финалния отчет е видно, че излъчванията са 206 на брой, от които
101 бонусни и 19 компенсации във връзка с реалните достигнати
показатели като поети ангажименти по договора. Това са 290,07
TRPs в целевата група. Относно публикуваните информационни
материали имаме 3698 предпочитания и 152 хиляди импресии.
Имаме становище от отдел „Правен”.
Предлагам да приемем работата по договора с „Би Ти Ви
Медия груп”, както и да упълномощим председателя на Комисията
да подпише приемно-предавателния протокол. Договорът е на
стойност 125 972,90 лв. за телевизионните излъчвания и 6840 лв. с
ДДС за интернет публикациите. Общо 132 812,90 лева.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде приет отчетът за изпълнение на договора и
да бъде упълномощен председателят да подпише отчета. Процедура
по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Минаваме към точка трета. Господин Николов, заповядайте.
Точка 3. Доклади относно машинното гласуване.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви едно писмо с вх. № НС-0-483 от
21 април 2021 г. от „Информационно обслужване”, с което ни
уведомяват, че при сравнение на номерата на секциите, в които е
проведено машинно гласуване в изборите за членове на Европейския
парламент и в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.,
са идентифицирани 2971 секции със съвпадащи номера. Общият
процент на гласували машинно в тези секции спрямо общия брой
гласували в тях според подписите е 29,06% по време на
парламентарните избори през 2021 г., тоест процентът гласували
машинно от избирателите, които са упражнили правото си на глас в
същите секции, в които е имало машинно гласуване през 2019 г., е
29.06.
Докладвам го за сведение, това е информационно писмо.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря.
Колегата Войнов го няма. Има ли други доклади в тази точка? –
Няма.
Минаваме към точка 3а. Госпожо Бойкинова, имате думата.
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Точка 3а. Заявление по Закона за достъп до обществена
информация.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо от Администрацията на Министерския съвет, с което на
основание чл. 32 от Закона за достъп до обществена информация ни
препращат по компетентност заявление за достъп до обществена
информация
от
господин
В.
С.
Г.,
който
желае да му бъде предоставена следната информация: „В коя
изборна секция съм гласувал на проведените на 4 април 2021 г.
избори за Народно събрание 2021 г.?”
Това е въпросът, който задава господинът и иска ние да му
отговорим на основание Закона за достъп до обществена
информация.
Подготвила съм отговор, моля да го погледнете във
вътрешната мрежа в моята папка. Колеги, моля да се запознаете с
отговора. Считам, че исканата информация от господин В.
С. Г. няма характер на обществена информация по смисъла на чл. 2,
тъй като той може сам да си отговори на поставения въпрос в коя
изборна секция е гласувал и дали изобщо е упражнил
конституционното си право на глас. Тоест информацията, която
иска, не касае дейността на Централната избирателна комисия и тя
не е обществена по смисъла на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата
Дюкенджиева има думата.
СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Уважаеми колеги, предлагам
писмото да бъде оставено за сведение, тъй като въпросът в коя
секция е гласувало лицето не е обществена информация и не мисля,
че трябва да му бъде отговаряно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колега
Бойкинова, държите ли отговорът да бъде гласуван или да остане за
сведение, както е предложението на госпожа Дюкенджиева?
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МАРИЯ БОЙКИНОВА: Държа да му отговорим, защото
считам, че все пак гражданите трябва да знаят какво е обществена
информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 10 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 4 (Йорданка Ганчева,
Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева).
Друг доклад в тази точка имате ли? Благодаря.
Минаваме към точка четвърта. Госпожо Бойкинова,
заповядайте.
Точка 4. Проект на решение за промяна в състав на ОИК.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
заявление от госпожа Жулиета Белева, с което иска да й бъдат
предсрочно прекратени пълномощията на заместник-председател на
Общинската избирателна комисия – Несебър. Докладвам ви също
така и постъпило предложение от упълномощен представител на
коалиция от партия „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО”.
Към предложението съответно прилагат декларация от предложения
член за заместник-председател на госпожа Митошка Великова, както
и диплома за завършено висше образование.
Поради което ви предлагам с решение да освободим като
заместник-председател на Общинската избирателна комисия –
Несебър, госпожа Жулиета Иванова Белева, да анулираме
издаденото й удостоверение и съответно назначим на нейно място
предложения заместник-председател от коалицията, а именно
Митошка Георгиева Великова и съответно да й издадем
удостоверение
за
заместник-председател
на
Общинската
избирателна комисия – Несебър.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
проекта на решение за промяна в ОИК – Несебър, в папката на
колегата Бойкинова. Има ли предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Бойкинова, номерът на решението е 2464-МИ.
Друг доклад имате ли в тази точка? – Не.
Минаваме към точка пета. Господин Николов, заповядайте.
Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, докладвам искане с вх. № МИ-27-61 от 20 април
2021 г. от Общинската избирателна комисия – Русе. Общинската
избирателна комисия според искането и приложените документи е
провела заседание на 16 април във връзка с постъпило заявление от
председателя на Общинския съвет в Русе, че двама общински
съветници са избрани за народни представители и за обявяване на
следващите в съответните листи кандидати за общински съветници
за такива, както и във връзка с постъпило заявление от трети
общински съветник, че също е избран за народен представител с
искане да бъде обявен следващият в листата.
Заседанието е проведено на 16 април. Приложени са
протокол № 46 от заседанието на Общинския съвет и приетите
решения.
Изготвена е справка от счетоводство, така че предлагам на
Централната избирателна комисия да одобри разход от 703,57 лв. за
възнаграждение на Общинската избирателна комисия – Русе. На
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заседанието са присъствали 13 членове на комисията. Това ми е
предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения? Ако не, Процедура по
гласуване възнаграждението на ОИК – Русе.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Друг доклад в тази точка имате ли? – Не.
Минаваме към точка шеста. Господин Джеров, заповядайте.
Точка 6. Доклади относно искания за отваряне на запечатани
помещения.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Моля да отложа доклада за малко покъсно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Чаушев?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НР-14-3-20 от
20 април 2021 г. сме получили искане за отваряне на помещение от
кмета на община Ямбол с цел предаване на материали от
националния референдум и изборите за народни представители от
2017 г.
Предлагам да изпратим стандартно писмо, че няма нужда от
решение, а трябва да се спази съответното наше Решение № 1244 от
миналата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате
във вътрешната мрежа подготвеното писмо от колегата Чаушев.
Процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, господин председател. В
Централната избирателна комисия е постъпило с вх. вх. № НС-05-81
от 21 април 2021 г. от Областна администрация – Благоевград, от
областния управител Бисер Михайлов, информация, с която ни
информира, че съгласно наше писмо от 19 април е било отворено
запечатано помещение, обособено хранилище, в което се съхранява
документацията на РИК от проведените избори за народни
представители през 2017 г., за да се подготви същата за предаване в
отдел „Държавен архив”. Съставен е протокол, а в същата стая или
хранилище са приети и останали за съхранение документациите на
Районната избирателна комисия – Благоевград, от изборите за
народни представители, произведени на 4 април 2021 г.
Представен е протокол на комисията, три заповеди за
назначаване на комисия и приемно-предавателен протокол. За
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Друг доклад
имате ли в тази точка?
Ако нямате, минаваме към точка седма. Госпожо Солакова,
заповядайте.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представени са
отчетите по извършените дейности по граждански договори с
докладна записка вх. № ЦИК-09-140 от 22 април 2021 г. Става дума
за гражданските договори, сключени със служители от Народното
събрание за подпомагане на дейността на Централната избирателна
комисия в различен период – общият е от 1 април до 15 април т.г.
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Приложени са отчетите на служителите. Директорът на
дирекцията посочва, че те са съгласно предмета на съответния
договор.
Предложението е да се приеме работата по изпълнението на
договорите и да се извърши плащането по тези договори. Средствата
са от план-сметката по § 02-02.
Моля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване протоколно решение за
одобряване на отчетите.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представени са оценките на
служителите от администрацията, извършени от председателя на
ЦИК за директора на дирекцията и финансовия контрольор и за
останалите служители от администрацията – от директора на
дирекция „Администрация”. Няма оценки аз изпълнението на
задълженията за периода от 1 януари до 31 март (това е за
тримесечното изпълнение на задълженията) за колегите Атанаска
Ямачева и Димитър Стойнов, тъй като за тях не е налице условието
по чл. 21, ал. 2 от Правилата за оценяване.
Предлагам да се запознаем с тях, да направим почивка за
работно обсъждане с оглед на това, че Централната избирателна
комисия с решение следва да ги одобри съгласно правилата.
Докладвам ви следваща преписка. Моля преписките да се
предоставят в срок, особено когато колегите от ЦИК са тук.
Докладвам ви предложение за изплащане на стенографски
услуги по сключени договори от 14 януари 2021 г. със С.
Б.,
В.
П.,
Б.
Б.
на
обща
стойност
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3878 лв. и по сключени договори от 5 февруари 2021 г. с Н.
Ч. и К. Б. на обща стойност 2758 лева.
Приложени са отчети по изпълнението на договорите. Всички
тези документи са по докладна записка вх. № ЦИК-09-138 от
21 април 2021 г. Знаете, че средствата са предвидени в бюджета на
Централната избирателна комисия за сключените договори от
14 януари, а за договорите от 5 февруари средствата са по плансметката § 02-02.
Предлагам да приемем изпълнението на работата и да
одобрим извършването на плащането, така както са представени
съответните суми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение, община
Бяла Слатина ни информира за нов адрес. Да се предостави на
администрацията, за да се има предвид при кореспонденцията.
Докладвам ви едно писмо относно отново възнагражденията
на секционните избирателни комисии. М. Г. ни задава
въпрос относно увеличението с 50 на сто от възнагражденията за
членовете на секционните избирателни комисии, като се опасява, че
въпросът е закъснял, но иска допълнително уточнение и твърди, че
по различни публикации в медиите информацията също е
противоречива.
Аз не зная Централната избирателна комисия по какъв друг
начин може да оповести тази информация, след като имаме
съобщение на нашата страница, при положение че няма неяснота и
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неясен текст по решението, както и мисля, че говорителите
оповестяват приложението на решението относно т. 10 от Решение
№ 1991. Опасявам се, че тук се дължи този резултат от една
дезинформация, която се получи в рамките на периода по изплащане
на възнагражденията.
Отново казвам, Решение № 1991 в т. 10 предвижда
увеличение 50 на сто на всички възнаграждения по т. 2, които са
посочени в подточки 2.1 до 2.5, които са приложими, разбира се, за
съответното лице. Всеки получава съответно основното
възнаграждение за участие в изборния ден, за деня преди изборите,
ако е участвал в приемането на материалите и подреждането на
помещението, получава допълнително възнаграждение, ако е
участвал в предаването на материалите на районната избирателна
комисия, получава допълнително възнаграждение, ако е бил
включен в секция с машинно гласуване. И върху всички тези
възнаграждения се получава 50 на сто увеличение за работа в
извънредна епидемична обстановка.
В този смисъл сме отговаряли и досега. Предлагам и на това
лице да отговорим по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване на писмото, с което да
отговорим на лицето.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч
Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова,
Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представям докладна вх. №
ЦИК-09-132 от 19 април 2021 г. относно унищожаване на неценни
документи с изтекъл срок на съхранение и неизползвани бюлетини
от произведени избори извън страната.

18
Във връзка с унищожаването на неценни документи с изтекъл
срок съгласно акта за унищожаване, утвърден на 12 януари 2021 г.,
са предадени за унищожаване списъци на избиратели, подкрепили
регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за
изборите за Европейски парламент през 2014 г., за Народното
събрание през 2014 г., местни избори 2015 г., национален
референдум 2015 г., заявления за регистрация в ЦИК на застъпници
извън страната в избори за президент и вицепрезидент 2011 г., за
народни представители 2013 г., 2014 г., Европейски парламент през
2014 г., национален референдум 2015 г., заявления за регистрация в
ЦИК на наблюдатели в изборите за местни органи на власт през
2011 г., 2015 г., президент и вицепрезидент през 2011 г., за народни
представители през 2013 г., 2014 г., Европейски парламент през 2014
г., национален референдум 2015 г., както и в местни избори през
2015 г.
Към настоящия момент всички неизползвани бюлетини от
изборите за народни представители през 2017 г. са отделени и
предадени за унищожаване. Те са предадени на „Евроимпекс”
ЕООД. Общото количество е 3970 кг.
Колеги, в тази връзка само да кажем, че неизползвани
бюлетини, които се намират в Централната избирателна комисия,
трябва по одобрен списък да останат за съхранение, дотолкова
доколкото е важно в исторически план.
Докладвам ви това за сведение. На този етап приключих,
благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожа
Стефанова.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК09-137 е постъпила докладна записка заедно с приложените отчети
относно сключените граждански договори № 20 и № 21 с
ангажименти за участие в четирите аудиовизуални материала, които
засне Централната избирателна комисия. Това са М. В. и
Я. К.
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Предлагам да одобрим работата на двете лица, както и да
изплатим възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня
Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър Андреев).
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, току-що получих
разпределена докладна записка вх. № ЦИК-09-142 от директора на
дирекция „Администрация”, с която ни предлага във връзка с
вакантната длъжност „Главен експерт човешки ресурси,
здравословни и безопасни условия на труд” Централната
избирателна комисия да одобри проекти за обявление на процедура
за подбор за заемане на длъжността. Докладвам я за запознаване и
предлагам да я обсъдим в работна група, за да я върна отново на
доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, за
запознаване и обсъждане в работна група.
Друг доклад имате ли? – Не.
Минаваме към осма точка. Госпожо Стефанова, заповядайте.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за
запознаване получено разпореждане с вх. № НС-08-140 от 20 април
2021 г., с което Върховният административен съд ни уведомява за
обжалване на наше Решение № 2445-НС от 13 април 2021 г. във
връзка с подадена жалба, обжалвано решение № 202 от 4 април на
Районната избирателна комисия – Варна.
Преписката е комплектувана и изпратена към Върховния
административен съд.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За сведение,
административната преписка вече е изпратена така както е поискана
от Върховния административен съд.
Господин Бояджийски – в доклади по дела, жалби и сигнали.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, касае се за
нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 на 4 април 2021 г. от
„Дир БГ”. То е образувано по сигнал с вх. № С-83 от 4 април и със
104 от 4 април с твърдение за публикуване на фейсбук страницата на
„Дир БГ” на резултати от гласуването в изборния ден за избор на
народни представители.
След проверка се установи, че във фейсбук са публикувани на
4 април в 10 ч. резултати от допитване до общественото мнение
относно резултатите от гласуването в изборите на 4 април, като не са
използвани каквито и да било други означения или думи, за да
прикрият партиите, които са участвали в изборите. Написано си е:
„ГЕРБ-СДС” 27%, „БСП за България” 19,8%, „Има такъв народ”,
ДПС, Демократична България, „Изправи се! Мутри вън!”, ВМРО,
„Воля” – всички участници в изборите са посочени какви резултати
имат към 10 ч. По този начин е нарушена разпоредбата на чл. 205,
ал. 5, където има забрана на резултати от допитване до
общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под
каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване на
края на изборния ден на територията на страната. Касае се за
допитване, тъй като имаме публикуване на резултати от гласуване в
проценти, имена на партии и коалиции и означения, че става дума за
екзит пол.
Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 5 от Изборния кодекс
лицето, нарушило забраната по чл. 205 се наказва със санкция в
размер от две до пет хиляди лева.
Съгласно § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби
независимо че е публикувано в фейсбук страницата, се касае за
медийна услуга, тъй като имаме изключение за фейсбук страниците
на електронни издания, предоставящи онлайн новинарски услуги.
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Поради което и на основание посочените в предложението за
решение разпоредби от Изборния кодекс предлагам Комисията да
реши председателят на Комисията да състави акт за установяване на
административно нарушение на забраната по чл. 205, ал. 5,
изразяващо се в това, че на 4 април са обявени резултати от
допитване до общественото мнение по повод изборите за народни
представители чрез публикуване на фейсбук страницата на „Дир
БГ”, като в публикацията са посочени процентите и имената на
партиите, извършено от „Дир БГ” със съответния ЕИК и адрес,
представляван от Веска Василева. Оправомощава председателя на
ЦИК да състави акт за установяване на нарушение.
Предлагам последния абзац от проекта за решение да
отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложения проект на решение за установяване на
нарушение с публикуването на съответните допитвания до
общественото мнение от „Дир БГ”.
Процедура по гласуване на проекта на решение.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 13 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал Бояджийски,
Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня
Йосифова, Цветанка Георгиева); против – 4 (Георги Баханов, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Таня Цанева).
Номерът на решението е 2465-НС.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Докладвам вх. № НС-22-17-17 от
22 април и вх. № НС-22-17-00 от 15 април 21. Писмата са едни и
същи – техник на „Сиела”, Николай Коларов от Дупница се
интересува защо не е могъл да бъде техник, тъй като по данни от
Министерството на вътрешните работи имал криминално досие.
Предлагам ви да се препрати на Министерството на
вътрешните работи, за да му отговорят какво са установили за него.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Колеги,
процедура по гласуване да се препрати към Министерството на
вътрешните работи.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – 1 (Александър Андреев).
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: И няколко сигнала. Входящ №
НС-04-01-295 от 9 април, от 12 април със същия номер и вх. № НС22-17-09 от 19 април 2021 г. Сигналите касаят деня на изборите и
поведение на членове на секционни избирателни комисии и
застъпници извън страната.
Предлагам да се отнесе към анализа на Комисията по
отношение на гласуването извън страната, тъй като в момента нищо
повече не може да се направи, денят на изборите е минал отдавна. А
и към момента на подаване на сигнала вече нищо не е могло да се
направи, тъй като, пак казвам, изборите са минали и освен за
последващи действия и мерки да не се допускат подобни нарушения,
друг резон няма.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Имате ли
друг доклад, господин Бояджийски? Заповядайте.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Входящ № МИ-15-105 от
21 април 2021 г. Общинската избирателна комисия – Септември, ни
уведомява, че тъй като Петя Цанкова е била избрана за народен
представител, са избрали с решение следващия в листата на местна
коалиция „БСП за България” кандидат Бойко Байлев. За сведение.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря, господин Бояджийски. Друг доклад имате ли? – Не.
Госпожо Бойкинова, заповядайте.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо
от
Върховна
касационна
прокуратура,
отдел
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„Специализиран”. Писмото е до Окръжна прокуратура – гр. Велико
Търново, с копие до Обществения съвет към Централната
избирателна комисия. С писмото приложено се изпраща по
компетентност и на разпореждане сигнал до главния прокурор на
Република България от Обществения съвет към ЦИК за действия,
насочени евентуално към възпрепятстване на упражняването на
избирателните права на гражданите от Четвърти МИР – Велико
Търново. И съответно в писмото се иска за предприетите действия
да се уведоми Върховна касационна прокуратура и подателя на
сигнала.
Очевидно писмото не е адресирано до Централната
избирателна комисия, то е с копие до Обществения съвет. Предлагам
да им препратим писмото по електронната поща.
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги,
чухте предложението. Има ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров,
Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
разпореждане от Върховния административен съд, с което ни
изпращат копие от жалба срещу Решение № 2446 на Централната
избирателна комисия за комплектуване и изпращане във Върховния
административен съд.
Преписката е комплектувана ведно с жалбата и е изпратена
до съда. Колегата Стефанова ви докладва подобна жалба. Тя беше
срещу Решение № 2445, това е втора жалба срещу Решение № 2446
на ЦИК.
Докладвам ви за сведение.
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И също така в моята папка се намира проект по жалба на
Светозар Атанасов Николов, кандидат за народен представител от
политическа партия „БНО” срещу решение № 201 на Районната
избирателна комисия в Трети изборен район, Варненски.
Предходните дела, които ви докладвахме аз и колегата Стефанова,
са също срещу решение на Районната избирателна комисия – Варна,
срещу решение № 200, 202, а аз ви докладвам срещу референдум
№ 201. Жалбите са идентични, да не каже същите. Производството е
започнало пред Районната избирателна комисия – Варна, за
нарушения в 208 секционни избирателни комисии на територията на
община Варна. Нарушенията са същите, както ви ги е докладвала и
колегата Стефанова по нейните решения, а именно че секционните
избирателни комисии не са заседавали, не са взели решение за избор
на втори член на СИК, при маркирането на печата, че са отказали да
дадат писмени или устни поисквания на застъпниците, копие от
протокола по чл. 230, ал. 4, че не са заседавали членовете на
секционните избирателни комисии преди откриване на изборния ден
по реда на чл. 99 от Изборния кодекс за вземане на решение по чл.
100, ал. 2 от Изборния кодекс.
В жалбата се навеждат оплаквания, че решението на
Районната избирателна комисия – Варна, е немотивирано, че е
следвало да се извърши проверка в тези 208 секционни избирателни
комисии. Недоволен е от решението на Районната избирателна
комисия – Варна, иска от Централната избирателна комисия да
отмени решение № 201 на комисията и съответно да задължим
Районната избирателна комисия – Варна, да извърши проверка за
всяко едно от посочените нарушения от тези 208 секционни
избирателни комисии и съответно да се отворят и чувалите за
извършване на проверка.
Предлагам ви, уважаеми колеги, да оставим жалбата на
господин Николов без разглеждане поради липса на правен интерес
от обжалване на това решение на Районната избирателна комисия,
тъй като след постъпване на жалбата, 7 април 2021 г., изборите за
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народни представители са приключили, дейността на секционните
избирателни комисии – също, включително и на тези 208, което води
до невъзможност жалбоподателят да получи търсената защита.
Считам, че е налице отпаднал правен интерес от оспорване на
решението на Районната избирателна комисия – Варна. Поради
което ви предлагам да оставим жалбата без разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване на проекта на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма.
Номерът на решението е 2466-НС.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получено е искане от
Областна дирекция на МВР на МВР – гр. Шумен, във връзка с
производство, заведено с вх. № МИ-04-14-2 от 15 април 2021 г. с
което ни се искат документи във връзка с разследване, а именно
правила и решения за определяне на помещения за съхранение на
изборни книжа и материали от проведени избори и данни за
назначените членове на Районната избирателна комисия за община
Хитрино, област Шумен, за изборите, които са описани тук: за
народни представители 2014 г., кмет на община 2019 г., президент и
вицепрезидент 2016 г.
Предлагам да изпратим исканите документи до Районно
управление – Шумен, при Окръжна дирекция на Министерството на
вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване изпращането на
документите до Районно управление - Шумен.
Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
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Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Друг доклад имате ли в тази точка? – Не.
Колегата Ивков има думата.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преди заседанието го взех и се
запознавах с него по време на заседанието. Става въпрос за вх.
№ НС-08-139 от 20 април 2021 г. Моля да погледнете преписката,
особено членовете на група жалби и сигнали. Става въпрос за
определение № 565 на Пловдивския административен съд.
Нормалното беше да докладвам на следващото заседание решение,
но тъй като мисля, че има няколко възможни начина да постъпим
тук.
Става дума за следното. Ако помните, имаше една жалба на
Консервативно обединение на десницата (КОД) срещу решение на
Районната избирателна комисия – Пловдив. Касаеше се за това, че
Каназирева е правила изяви в качеството си на областния управител.
После се оказа, че тя е била взела отпуск. Ние оставихме без
разглеждане, както е константната ни практика и тя е обусловена от
тази на Върховния административен съд, тъй като подалият сигнала
в това производство няма качеството на страна и няма активна
легитимация в последващото производство вече по обжалване на
решението.
Обръщам специално внимание на това определение, за да
решим каква ще бъде реакцията на Централната избирателна
комисия – ще го изпълни или не. Ако ще го изпълни, аз ще подготвя
решение за следващо заседание, ако не, ще трябва да им изпратим
писмо.
Тоест, те сега, обратно на абсолютно константната и дълга
практика на Върховния административен съд казват, въпреки че
решението на РИК вече подлежи на обжалване пред
Административен съд – Пловдив, те го приемат за произнасяне и
казват така: „В случая правен интерес за обжалване на подателя на
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сигнала е налице. Същият е регистриран за участие в изборния
процес и съгласно чл. 120 от Конституцията правата и законните
интереси на подателя на сигнала са нарушени, ето защо той има
правен интерес.”
Също така този тричленен състав на Административен съд –
Пловдив, интерпретира жалбата по свой си начин. Казват, че от
съдържанието на жалбата, с която е сезиран, може да бъде направен
изводът, че те не обжалват решението на Пловдивския съд, въпреки
че точно това обжалват и така е по Изборния кодекс. И по реда на
чл. 171, ал. 5 съдът бил длъжен да съдейства на страните за
отстраняване на формални грешки. По този начин те казват, че в
случая следва да се приеме, че предмет на настоящото съдебно
производство е Решение № 2271 на ЦИК.
С две думи те променят на основание чл. 171, ал. 5,
тричленният състав на Пловдивския административен съд, предмета
на жалбата. Аз считам, че този съд изобщо не е компетентен да
разглежда решения на Централната избирателна комисия, поне
такава е волята на законодателя, интерпретирана в чл. 73, изречение
второ. Пише, че решенията на ЦИК се обжалват пред ВАС, но
първата част е, че потвърдените решения на РИК от ЦИК се
обжалват пред административния съд. Няма да коментирам, че
Административният съд не се съобразява в мотивите си с практиката
на Върховния административен съд, е можел да разгледа по
същество и да се произнесе с решение. Вместо това те връщат
производството на ЦИК.
Сигналът беше неоснователен, имаше отпуск и най-лесно е да
постановим решение. Но въпросът е дали да постъпим така. Така
или иначе ще се произнесем на следващо заседание. Поставям го на
микрофон, можем да го обсъдим и в работна група – както решите –
но аз трябва да зная как да продължа да процедирам и какво да ви
предложа по тази преписка.
Моето предложение е да върнем на съда със становище, че
решенията на Централната избирателна комисия не подлежат на
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контрол от този съд и да се произнесе по жалбата, с която е сезиран.
Другият вариант е да изпълним определението, да разгледаме по
същество и да ви предложа проект за решение. Но аз поддържам
този път, въпреки че е съд, въпреки че трябва да се съобразяваме по
принцип, считам, че точно този съд не може да се произнася по
решенията на Централната избирателна комисия и го е направил без
да има компетентността за това.
Докладвам ви за размисъл или за работна група, защото
въпросът е принципен и да зная на следващо заседание какво да ви
предложа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Нека да остане
за запознаване и за разглеждане в работна група.
Господин Баханов, заповядайте за доклад в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-22-11
от 21 април 2021 г. предложение, подписано с електронен подпис, за
сключване на съдебна спогодба по административно дело
№ 158/2021 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
Подписано е от адвокат Л. Г., който е адвокат на
В. С., кмет на с. Коларово, община Петрич, която е ищец
по висящо исково производство по Закона за отговорността на
държавата срещу ЦИК.
Делото е насрочено на 17 май 2021 г. от 10 ч.
Първоначалният иск по чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на
държавата е в размер на 19458,85 лева. Предлага да бъде намален,
тъй като към датата на подаване на исковата молба не е разполагал с
точните данни. Общата сума, която предлагат за евентуална
спогодба е 12117,51 лева, горе-долу със 7400 лв. има отказ от иска.
Казват ни, че Централната избирателна комисия ще спести разходи
по изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, ще се предотврати
натрупване на законна лихва и т.н.
Предлагам, уважаеми колеги, да го дадем на юристите за
становище на Юридическия отдел на Централната избирателна
комисия, тъй като знаете, че по това дело имаше изготвен отговор от
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Централната избирателна комисия на исковата молба, беше
пренасрочено от 5 април с оглед на натовареността на Централната
избирателна комисия за 17 май 2021 г. Така че ви предлагам да го
дадем на юристите, има време до 17 май. Колегата адвокат Г.
очаква до 17 май да бъде информиран за решението на Централната
избирателна комисия дали приемаме направеното предложение за
съдебна спогодба.
Това е предложението ми към настоящия момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението да бъде предоставено на юристите за становище,
след което Централната избирателна комисия да вземе решение. Има
ли други предложения? – Не.
Господин Баханов заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: За да не правя предложение за нова
точка, уважаеми колеги, в предходно заседание ви докладвах
входящи номера НС-04-02-81, НС-04-02-82 и НС-04-02-83 от
15 април 2021 г. И трите са от Първо районно управление на
Добрич, Министерството на вътрешните работи, и трите желаят да
им предоставим информация по отношение на три различни лица с
посочени три имена и ЕГН в колко избирателни секции са гласували
за народни представители на 4 април 2021 г. и в кои конкретно
секции. Погрешно миналия път докладвах и направих предложение
да бъде изпратено на „Информационно обслужване”, сега променям
становището си и предложението ми е да бъдат изпратени до Главна
дирекция „ГРАО” в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството по компетентност, които да им отговорят
директно, а не да ни изпращат на нас и ние да препращаме.
Предложението ми е да се изпрати по компетентност с копие
до разследващия полицай, който желае тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване изпращането на Главна дирекция „ГРАО” към
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова,
Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Уважаеми колеги, давам 20 минути почивка.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, продължаваме със заседанието.
Господин Джеров, вие имате доклад в точката искания за
отваряне на запечатани помещения. Заповядайте.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря ви, уважаеми господин
председател. Уважаеми колеги, постъпило е писмо по електронната
поща с вх. № МИ-14-6 от 20 април 2021 г. от господин Лазаров,
който е кмет на община Лисичово, област Пазарджик, за
разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се на
съответния адрес, така както е описано.
В помещението се съхраняват изборни книжа и материали от
изборите за народни представители през 2017 г., от националния
референдум през 2013 г., от националния референдум през 2015 г. и
от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври
2019 г.
Достъпът до помещението е необходим във връзка с достъп
до протоколни книги, решения и др., необходими за свикване и
провеждане на дежурства и заседания на ОИК във връзка със
смъртта на кмета на кметство Памидово, Стефан Владов Хрисчев.
В тази връзка и на съответните правни основания ви
предлагам да вземем решение, с което да разрешим отварянето на
запечатаното помещение, така както е описано в приложените
документи към преписката с цел достъп до протоколните книги,
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решения и други необходими за свикване и провеждане на
дежурства и заседания на Общинската избирателна комисия във
връзка със смъртта на кмета, така както е заявено.
Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват
изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от
Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната
избирателна комисия, като за извършените действия да се съставят
съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.
Изборните книжа и материали от различните видове избори
да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия
вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.
Колеги, можете да се запознаете със съдържанието на
проекта за решение в моята папка от днес. Предлагам го на вашето
внимание, като ще ви моля ако имате допълнения или някакви
възражения, да ги обсъдим. Ако не, да бъде гласувано самото
решение със съдържанието, което ви предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, имате
ли предложения към текста на решението?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за - 15 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Номерът на решението е 2467.
Колега Войнов, в точката за машинно гласуване имате ли
доклад? Заповядайте
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-242 от 21 април 2021 г.
Писмото е от Държавната агенция „Електронно управление” и с него
ни молят да ги информираме за удобен за нас ден и час, в който да
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ни предадат петте технически устройства за машинно гласуване,
предоставени за удостоверяване на съответствието.
Предлагам да изпратим писмо до Държавната агенция
„Електронно управление”, с което да ги уведомим, че могат да ни
предадат предоставените пет броя технически устройства за
машинно гласуване, само трябва да определим дата и час. Възможно
е и утре, възможно е и в понеделник или вторник – както прецени
Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо
Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да присъстват и трите
организации, които трябваше да удостоверяват съответствието, за да
получим пълния доклад, какъвто пълен доклад до този момент не е
постъпвал в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Предложението
е заедно с машините да бъде предоставен и докладът за извършените
дейности по удостоверяване на съответствието от трите организации
и това да бъде във вторник след заседанието. Срещата да се проведе
в 14 ч.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре, колеги, в писмото освен да ги
поканим във вторник в 14 ч. да получим машините, да поискаме от
тях да представят доклад за извършените дейности по
удостоверяване на съответствието на техническите устройства за
машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Колеги,
процедура по гласуване изпращането на писмото.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Връщаме към точка седма – Доклади по административни
преписки. Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, позволете само да
ви докладвам две писма, които отново са във връзка с
възнагражденията на членовете на секционните избирателни
комисии. Тъй като от едното писмо става ясно, че всички общини в
област Добрич например имат неправилно прилагане на т. 10 от
Решение № 1991, предлагам ви да изпратим едно писмо по
електронната поща до всички кметове на общини точно с текста на
нашето съобщение – че на членовете на секционните избирателни
комисии съгласно т. 10 се дължат допълнителни възнаграждения по
т. 2.1. и съответно всички приложими подточки от 2.2. до 2.5.
Миля за протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По постъпили писма, които са в тази
връзка, ще отговаряме, че сме изпратили и съответни указания на
кметовете на общините.
Докладвам ви за сведение писмо от кмета на община
Маджарово във връзка с отваряне на запечатано помещение.
Приложен е заверен препис от заповедта на кмета на общината,
както и от протокола на комисията, която е имала задачата да отвори
запечатаното помещение, с подробно описание.
Колеги, връщам се към докладна записка вх. № ЦИК-09-139
от 21 април с представени оценки за служителите от
администрацията. Работната група проведе заседание. Предлагам ви
повишаване
на
оценките
на
главен
юрисконсулт
М.
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Р.
М.,
Р.
Ц.
К.
и
Н.
Т.
Ж., както и на А. К. К.
Предлагам да одобрим предложението ми за повишение
относно тези четирима колеги от администрацията, да ги гласуваме
заедно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по
гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Нямате друг доклад, госпожо Солакова.
Минаваме към точка девета. Госпожо Дюкенджиева,
заповядайте.
Точка 9. Отговори по въпроси на граждани.
СИЛВА
ДЮКЕНДЖИЕВА:
Благодаря,
господин
председател. Уважаеми колеги, Районната избирателна комисия в
Плевен със свое решение № 66-НС от 4 март 2021 г. е заличила като
независим
кандидат
за
народен
представител
Ч.
Р.
М. Предлагам ви да изпратим едно писмо (има го в моята папка в
днешното
заседание)
по
имейл
на
господин
М.
в
седемдневен срок да предостави банкова сметка, по която да му бъде
възстановен внесеният безлихвен депозит.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
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Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов, имате думата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ЦИК-06-6-241 от 20 април 2021 г. Писмото е от
Л. Ц. и с него той изразява съмненията си, че машините на
„Смартматик” са изрядни. Твърди, че през последните две
десетилетия има множество данни за манипулация на редица избори
с тези машини. В тази връзка ни пита дали са проверени всички
машини на „Смартматик”, дали са проверени за връзка с интернет и
дали сме нямали притеснения да одобрим машини от венецуелски
производител и произведени в Китай, тъй като и двете страни са
тоталитарни държави. Пита дали сме проверили внимателно
софтуера. За сведение ни изпраща линк към последните данни от
одита на машините на доминион Антрим, щат Мичиган.
Моли да му дадем някакъв отговор.
Свързани с това писмо са още две писма с входящ номер към
ЦИК-06-6-241 от 21 април, което е писмо от Л. Ц. до
Държавната агенция „Електронно управление”, което е препратено и
до ЦИК, и вх. № ЦИК-06-6-243 от 22 април, което е ново писмо до
Държавната агенция „Електронно управление” и е с копие до
Централната избирателна комисия.
Предлагам на господин Ц.
да изпратим писмо, с което
да го уведомим, че с Решение № 1908-НС Централната избирателна
комисия
е
определила
техническата
спецификация
за
специализираните устройства за електронно машинно гласуване, в
нея са предвидени специални изисквания към сигурността на
устройствата за електронно машинно гласуване, като липсата на
връзка с интернет е само част от изискванията за защита на
устройствата, както и че в изпълнение на чл. 213а, ал. 2 от Изборния
кодекс Държавната агенция „Електронно управление” съвместно с
Българския институт по стандартизация и Българския институт по
метрология на 31 март 2021 г. са удостоверили съответствието на
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доставените технически устройства за машинно гласуване с
изискванията на Изборния кодекс и определената техническа
спецификация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложения отговор.
Господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря. Ако позволите, колеги,
свързан доклад. Също от господин Л. Ц. сме получили
едно писмо с вх. № НС-195-16 от 4 април 2021 г., с което той ни
уведомява, че в Съединените щати е била извършена манипулация с
машините по линия на интернет и ни предупреждава в този смисъл.
Така че аз подкрепям отговора на колегата Войнов и
предлагам той да бъде възприет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Добре.
Процедура по гласуване на отговора.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, отново в темата машинно
гласуване докладвам вх. № НС-22-17-16 от 22 април 2021 г. един
въпрос, който е поставен от господин Г. Д.. Пристигнал
е на електронната поща. Той на 16 страници отправя въпроси и се
аргументира. Въпросът му е защо трябва да има промяна в Изборния
кодекс във връзка с въвеждане на машинно гласуване. Въвежда
аргументи по отношение на предвижданата промяна, че машинен
вот в Европа няма и че има само в гр. Брюксел четири, а също така в
държавата Естония, която е с население по-малко от гр. София. И
наистина обстойни аргументи, които обаче към този въпрос, който е
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по-скоро риторичен, имат различен характер относно предвижданата
промяна в Изборния кодекс във връзка с машинното гласуване.
Както казах, за мен въпросът е риторичен, затова предлагам
да е за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
друго предложение? Не виждам. Остава за сведение.
Продължете, господин Николов.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: И друг въпрос, който е постъпил по
реда на Закона за достъп до обществена информация. Самият
адвокат С. Н. с вх. № НС-29-22 от 15 април 2021 г. го
определя по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Господин Николов се аргументира с наше Решение № 2428 от
8 април 2021 г., където в т. 1 е обявен броят на избирателите в
избирателните списъци при предаването им на СИК, като се
позовава на ЦИК - от 6 млн. 789 хил. 605. Във връзка с тази цифра
той има седем конкретни въпроса, два от които не са от
компетенциите на Централната избирателна комисия. Пита какъв е
броят български граждани, имащи право да гласуват в България
според данни от избирателните списъци, брой български граждани,
имащи право да гласуват в чужбина според данни от избирателните
списъци, третият и четвъртият въпрос касаят данни от Националния
статистически институт, пети, шести и седми въпрос са адресирани
относно това броят на лицата, навършили пълнолетие, или на
избирателите, които са били поставени под задължителна карантина,
които са били с потвърдени случаи на ковид 19 и са били в
задължителна изолация и лечение в лечебни заведения и които
съответно са били поставени под задължителна изолация, обаче в
домашни условия. Тези три групи са били включени в избирателни
списъци, сочи във връзка с тези три групи датата 31 март.
Тъй като въпросът е във връзка, както вече казах, с цифра,
посочена в наше решение, която е общоизвестна и той се позовава
на нашето решение, предлагам да съберем информация, за което съм
подготвил писмо, бихте могли да го видите в моята папка в
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днешното заседание. Да съберем съответната информация, след
което да подготвим отговор само по петте въпроса, тъй като не е от
нашите компетенции колко са били българските граждани в
България по предоставени данни от Националния статистически
институт на база на последното преброяване.
Това ми е предложението. Моля да се запознаете с проекта на
писмо във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Бояджийски.
ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Уважаеми колеги, не виждам как
„Информационно обслужване” ще има подобни данни, при
положение че там има данни за гласували, български граждани,
избиратели, упражнили своя вот. За тези, които не са упражнили
своя вот и са в избирателните списъци, „Информационно
обслужване” няма данни. Колега, какво ще им изпращаш? Не мога
да разбера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Господин
Николов, заповядайте.
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Колеги, аз също имам съмнение, че
по третия и четвъртия пункт от така оформеното писмо, което
предлагам на вашето внимание, едва ли към момента ще има
актуална информация. Но все пак ние трябва да проверим този
въпрос, за да дадем обективен отговор. Евентуално ако не се
съдържа такава информация в източника, който адресираме, то
единственото място, където тя ще се съдържа по третия и четвъртия
пункт обаче, са общините.
А по първия и по втория въпрос няма никакво съмнение, че
такава информация се съдържа и можем да дадем разбивка в
рамките на нашето решение. Затова предлагам и писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега, държите
на така подготвеното писмо?
Процедура по гласуване.
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Гласували 17 членове на ЦИК: за - 8 (Емил Войнов, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Николай Николов, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка
Георгиева); против – 9 (Александър Андреев, Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова).
Минаваме към точка десета – Разни. Госпожо Георгиева,
заповядайте.
Точка 10. Разни.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, господин председател.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-12-6 от 21 април 2021 г.,
постъпило в Централната избирателна комисия от Национално
сдружение „Народно щастие”, с което ни уведомяват, че са
намерили технически пропуски в решение № 24 на Районната
избирателна комисия.
Докладвам ви, че е извършена проверка и са предприети
необходимите действия тези пропуски да бъдат отстранени.
Предлагам ви да изпратим писмо до Национално сдружение
„Народно щастие”, с което да ги уведомим, че сме предприели
необходимите действия във връзка със сигнала, който са ни
изпратили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 18 членове на ЦИК: за - 18 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина
Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Уважаеми господин
председател, уважаеми колеги, докладвам ви писмо, което е
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постъпило и по електронната поща, и в оригинал от Министерството
на външните работи. Господин Кондов като постоянен секретар ни
уведомява с преписка вх. № НС-04-01-296 от 21 април 2021 г., че
Министерството на външните работи има готовност да предаде в
Централната избирателна комисия в посочен от нас ден и час, както
и място на доставка, всички изборни книжа от секционните
избирателни комисии извън страната. Предаването ще се извърши с
приемно-предавателен протокол, съпроводен със списъка на СИК,
отпечатан в два екземпляра, по един за всяка от страните – се сочи в
писмото.
Предлагам да се отговори на господин Кондов мястото на
предаване да бъде седалището на Централната избирателна комисия,
денят да бъде четвъртък, 29 април, като за целта се предприемат
всички необходими действия с оглед приемане и предаване. Часът,
който да бъде посочен в писмото, да бъде 9 или 10 ч. след
уточняване в оперативен порядък на логистичните и
организационните действия по приемането и предаването. Това е
предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал
Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Продължавам с преписка д вх.
№ НС-23-272 от 21 април 2021 г. Получили сме от Държавна
агенция „Национална сигурност” писмо, към него е прикрепен плик
със съответните технически носители по описаните в т. 1 до 3
документи от писмото във връзка с гласуването извън страната.
Предлагам с протоколно решение да приемем техническите
носители да бъдат съхранявани в касата на председателя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Процедура по гласуване.
Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария
Бойкинова,

Мирослав

Джеров,

Николай

Николов,

Паскал

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия
Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Цанева има думата.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-15-388. Докладвам ви го за сведение. Това писмо е от две
районни избирателни комисии – от Районната избирателна комисия
– Бургас, и РИК.23 и 25-ти в отговор към омбудсмана. Самото писмо
на омбудсмана не е приложено, но в отговор на това писмо
Районната избирателна комисия – Бургас, изразяват несъгласие с
начина, по който е представена ситуацията в деня и нощта на
изборите. Описват какви мерки са били приети при приемане на
протоколите, паркинг е имало за над 50 автобуса. Казват, че няма
извършено приемане на изборни книжа извън сградата, в спортната
зала в случая, че са били определили специален ред за приемане на
секциите, които са обслужвали карантинираните. Също така казват,
че въпреки че това е най-голямата районна избирателна комисия, със
759 секции, те са приключили на 5 април в 13,30 ч. Били са 19
членове на районната комисия и 11 технически лица.
Писмото от 23-та и 25-та РИК също обяснява какво са
направили в изборния ден, като за някои проблеми казват, че са
следвали методиката, която им е дадена от Централната избирателна
комисия, но са обработили протоколите в изборната нощ също
навреме, като са били организирани по 25 работни станции – по 19
работни места за РИК и по 38 за технически сътрудници. И че в
изборната нощ, независимо от писмото на омбудсмана, те са
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получили благодарности от някои секционни комисии, които са
предавали.
За сведение.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-07-177.
Писмото е от Европейската комисия, по-конкретно Европейската
мрежа за сътрудничество в изборите. Те казват, че вследствие на
проведената среща през януари месец, ще предприемат прецизиране
на изборните права на мобилните граждани в Европейския съюз.
Докладвам ви за сведение две писма, получени вчера и днес,
от АСЕЕЕО с вх. № ЦИК-07-14/4. Информират ни, че в днешния ден
от 14 до 16 ч. ще се проведе онлайн симпозиум на тема „Участие на
младежта в избори”.
И докладвам за запознаване вх. № ЦИК-12-25. Това е
анализът на изборите за Народно събрание и предложения за
промени в Изборния кодекс от Обществения съвет към Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: За запознаване.
Друг доклад имате ли? Други докладчици има ли в т. „Разни”?
Господин Ивков, заповядайте.
ИВАЙЛО ИВКОВ: Докладвам вх. № ЦИК-04-02-1 и вх. №
ЦИК-00-153 от 19 април 2021 г. Предлагам документите да се
приложат към счетоводството за извършване на съответните
действия съгласно закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

АЛЕКСАНДЪР

АНДРЕЕВ:

Колеги,

процедура по гласуване аз да го резолирам и да бъде препратено към
счетоводството.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров,

Паскал

Бояджийски,

Севинч

Солакова,

Силва

Дюкенджиева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 4

43
(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия
Стойчева).
Колеги, с това приключваме дневния ред. Закривам днешното
заседание.

Насрочвам

следващото

редовно

заседание

на

Централната избирателна комисия на 27 април 2021 г. от 10,30 ч.
(Закрито в 13,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стойка Белова

