
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 337 

 

На 27 април 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

 Докладват: Катя Иванова, Александър Андреев, 

Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Таня Цанева 

3. Доклад относно машинното гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладват: Катя Иванова, Николай Николов, Димитър 

Димитров, Мирослав Джеров, Мария Бойкинова 

5. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Кристина 

 Стефанова, Силвия Стойчева, Ивайло Ивков, 

Александър Андреев, Мирослав Джеров 

6. Становище на ЦИК относно ЗИД на ИК. 

 Докладва: Александър Андреев 

7. Доклади по административнонаказателни преписки. 

Докладва: Николай Николов 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладват: Кристина Стефанова, Катя Иванова, 

Ивайло Ивков, Мария Бойкинова 

9. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 
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 Докладва: Мария Бойкинова 

10. Разни. 

 Докладват: Мирослав Джеров, Таня Цанева, Йорданка 

Ганчева, Емил Войнов 

 

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, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Паскал Бояджийски,  

Цветанка Георгиева. 

 

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

господин Александър Андреев – председател на комисията, и 

госпожа Силва Дюкенджиева – заместник-председател на 

комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  27  април 2021 г.  

Във вътрешната мрежа виждате публикуван проект за дневен 

ред. Има ли желаещи за включване? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин председател, моля да ме 

включите в т. 5 – Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в т. 10 – Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 
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Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, моля да ме 

включите в т. 5 – Доклади по административни преписки и по-

важното – в т. 8 – Доклади по дела, жалби и сигнали. Ще ви 

докладвам частна жалба, която се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали и ще се запознаете с нея. Днес е крайният 

срок по принцип. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Други желаещи?  Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА:  Господин председател, моля да бъда 

включена в т. 4 – Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК, 

както и в т. 8 – Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други 

желаещи? Няма. 

Процедура по гласуване на дневния ред, колеги. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, от днешното заседание отсъстват колегата Бойчо 

Арнаудов, колегата Паскал Бояджийски и колегата Цветанка 

Георгиева, които ползват отпуск. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 1. Предложения до президента за насрочване на 

частични избори. 

КАТЯ ИВАНОВА: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

е качен проект на решение под № 4989-МИ относно предложение до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 
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за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област 

Шумен. 

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. 

№ МИ-15-86 от 07.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – 

Никола Козлево, с което колегите ни уведомяват, че с тяхно 

Решение № 78 от 02.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от 

ЗМСМА са прекратени пълномощията на Павел Станчев Динков 

като кмет на кметство Цани Гинчево. Към писмото са приложени 

решението на комисията под № 78 и препис-извлечение от акта за 

смърт на Павел Станчев Динков. 

С писмо ГД  ГРАО ни уведомява, че броят на населението по 

постоянен адрес към 02.04.2021 г. на кметство с. Цани Гинчево е 

520, поради което това кметство отговаря на изискванията по чл. 16, 

т. 1 от Закона за административно-териториално устройство на 

Република България. 

При това положение ви предлагам проект на решение, с 

който да предложим на президента на Република България да 

насрочи частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община 

Никола Козлево, област Шумен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Иванова проекта на решение. Имаме ли предложения по текста? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2468-МИ. 

Заповядайте, госпожо Иванова. 

КАТЯ ИВАНОВА: Колеги, предлагам да изпратим писмо до 

президента на Република България със стандартния текст, към което 
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да изпратим заверено копие от току-що приетото решение от 

Централната избирателна комисия заедно с документите, които са 

описани в проекта на писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, имам кратък доклад. За сведение ви 

докладвам постъпило с вх. № ЧМИ-01-9 от 23.04.2021 г. писмо от 

администрацията на президента на Република България, с което ни е 

изпратен Указ № 113 от 21.04.2021 г., с който е насрочен частичен 

избор за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, 

на 27 юни 2021 г.  

Колеги, във връзка с изготвянето на становището по ЗИД на 

ИК до Комисията по правни въпроси към Народното събрание за 

днес след обяд и необходимостта от провеждане на обсъждане в 

работна група давам почивка до 11,35 ч.  

Прекъсвам заседанието. 

 

(След прекъсването.) 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

заседанието на Централната избирателна комисия продължава. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

 

Точка 2. Медийни пакети. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви искане с 

вх. № НС-24-319 от 23.04.2021 г. от медия Нетинфо ЕАД и Партия 
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Консервативно обединение на десницата – ПП КОД. Медийната 

услуга е на стойност 16 920 лв. с ДДС и включва 2 банер-реклами с 

различни формати, както и публикуване на 12 статии. 

Всички изискуеми документи са приложени. Отговарят на 

договора, който сме одобрили. 

Предлагам тази медийна услуга като коректна и да бъде 

изплатена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване изплащането на тази 

медийна услуга. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ерхан 

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

Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 

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

318 от 23.04.2021 г. Искането е от медия „Итерпрес група 18“ ЕООД, 

по-точно вестник „Галерия“ и Коалиция „Гражданите от протеста“ 

на стойност 5000 лв. с ДДС. Медийната услуга включва рекламни 

карета с различни размери и публикации на 11 и 16 март и на 12 и 

24 март 2021 г. 

Приложени са всички изискуеми документи. Предлагам да 

бъде изплатена сумата. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване изплащането на медийната 

услуга. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емил Войнов, Ерхан 

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

320 от 23.04.2021 г. на медия Тийм Т Консулт ЕООД. По-точно това 

е сайтът „Новината.бг“ и Партия Възраждане на отечеството на 

стойност 9190 лв. с ДДС. 

Приложени са всички изискуеми документи, като медийната 

услуга включва както на хартиен, така и на електронен носител 30 

броя интервюта, репортажи, събития от 22 март до 2 април 

включително. 

Предлагам да бъде изплатена съответната медийна услуга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изплащане на 

медийната услуга. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Емил Войнов, Ерхан 

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

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

316 от 23.04.2021 г. Искането е на стойност 5000 лв. с ДДС от медия 

„Икономедия“ АД и партия „Републиканци за България“, като 

включва позициониране на два банера с различни размери, както и 

материал пексти снимка. Приложени са всички изискуеми 

документи. 

Предлагам да бъде одобрено изплащането на медийната 

услуга на „Икономедия“ в размер на 5000 лв. с ДДС. Приложени са 

всички изискуеми документи. 

Предлагам да бъде одобрено изплащането на „Икономедия“ в 

размер на 5000 лв. с ДДС. 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

317 от 23.04.2021 г. Медията е „ДК Рипортер“ ЕООД или по-точно 

сайта „антени.бг“ и Коалиция „Граждани от протеста“ на стойност 

15 000 лв. с ДДС, като включва два пакета медийни услуги, а именно 

пет политически интервюта, пет пиар-публикации, към „Водещи 

новини“ три политически материала и е позиционирана на банер. 

Предлагам да бъде изплатена сумата. Всички изискуеми 

документи са приложени. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли друго предложение? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

313 от 21.04.2021 г.  от ОФФ Медия и Политическа партия „Глас 

народен“. Медийната услуга е на стойност 40 000 лв. с ДДС. 

Приложени са всички изискуеми документи – самите изяви 

както на хартиен, така и на електронен носител и със скрийншот на 

публикациите. Медийната услуга включва банери с различни 
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размери със съответните импресии, бенер – видео, овърлей, и също 

така 12 броя пиар-публикации. 

Предлагам да бъде изплатена медийната услуга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

315 от 21.04.2021 г. Медията е OFFNews.bg и Политическа партия 

МИР на стойност 20 000 лв. с ДДС и включва позициониране на 

банер със съответните размери, заявени и изпълнени импресии, 

както и десет броя пиар-публикации. 

Отговарят на изискванията съгласно наше решение. 

Предлагам да бъде изплатена медийната услуга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

314 от 21.04.2021 г. на Медия OFFNews.bg и Партия Консервативно 

обединение на десницата – ПП КОД, на стойност 5000 лв. с ДДС. 
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Приложени са всички материали на хартиен носител и 

услугата включва банер със съответните импресии и два броя пиар-

публикации. Предлагам да бъде изплатена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

308 от 13.04.2021 г. Искането е от Българска национална телевизия и 

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ на стойност 28 500 лв.  

Приложени са всички изискуеми документи и услугата 

включва осем интервюта в различни предавания на БНТ – пет в 

„Още от деня“ и три в „Денят започва“ с Георги Любенов. 

Предлагам да бъде изплатена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

302 от 13.04.2021 г. от Българска национална телевизия и Партия 

Консервативно обединение на десницата. Медийната услуга е на 

стойност 6000 лв. с включен ДДС и включва два броя интервюта в 

предаването „Още от деня“. 
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Приложени са всички изискуеми документи. Предлагам да 

бъде изплатена медийната услуга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

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

312 от 20.04.2021 г. Искането е от Нова броудкастинг груп ЕООД за 

медийна услуга към Партия на зелените на стойност 4980,66 лв. 

Медийната услуга включва излъчване на клип в съответните часове 

съгласно приложения сертификат от 15 март до 2 април 

включително. 

Предлагам да бъде изплатена. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Цанева. 

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам искане за плащане с вх. 

№ НС-24-311 от 19.04.2021 г. от Медия груп Прес ЕООД, по-точно 

сайта „Региона.бг“ и Партия на зелените на стойност 2000 лв., като 

медийната услуга съгласно сертификата е излъчване на платени 

форми, а именно няколко клипа-набати от 19 март до 2 април 

включително. 

Приложени са както на хартиен, така и на електронен носител 

всички изискуеми документи. Отговаря на договора. Предлагам да 
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бъде изплатена сумата от 2000 лв. за медийната услуга на Медия 

груп Прес ЕООД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклад относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

проведеното машинно гласуване в изборите за народни 

представители, спомняте си, че на 2 април изпълнителят Сиела 

Норма АД предаде на Централната избирателна комисия CD-диск, 

съдържащ конфигурационните файлове от всички специализирани 

устройства за машинно гласуване. Припомням, че тогава бяха 

отворени файловете само от няколко случайно подбрани секции, 

като беше уточнено, че целият  диск ще бъде отворен и прегледан 

след изборите. 

Предлагам да изпратим писмо на Сиела Норма АД, с което да 

ги поканим утре, 28.04.2021 г. в 11,00 ч., когато да бъде отворен CD-

диска, съдържащ конфигурационните файлове от всички 

специализирани устройства за машинно гласуване. Предлагам да 

поканим на тази среща и нашия експерт Златогор Минчев. 

Подготвил съм писмо с това съдържание до Сиела Норма, 

което можете да видите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали.  

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията за изпращане на писмото. Има ли други 

предложения?  
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

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

06-6-244 от 2204.2021 г. Писмото е от Л. Ц. и той ни                       

благодари за отговора, който му изпратихме във връзка с неговите 

предишни писма, които бяха относно одитирането на машините за 

гласуване. В сегашното писмо пита как ще коментираме 

информацията от Смарт матик за изборите във Филипините през 

2010 г.  

Предлагам да не коментираме изборите във Филипините и 

писмото да остане за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Благодаря. Колеги, има ли друго предложение? Не виждам. Остава 

за сведение. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Госпожо Иванова, заповядайте. 

 

Точка 4. Искани за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № МИ-27-67 от 22.04.2021 г. е постъпило 

искане за изплащане на възнаграждение на членове на Общинска 

избирателна комисия - Добричка. Колегите претендират 

възнаграждение за девет проведени дежурства и едно заседание в 

периода от 8 декември 2020 г. до 25 март 2021 г. 

Най-същественото е заседанието, проведено на 5 март 2021 

г., на което комисията е приела решение за прекратяване на 

пълномощията на Дико Иванов Иванов като общински съветник от 

кандидатската листа на Местна коалиция ГЕРБ-ЗНС и е обявен за 
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избран за общински съветник следващият от същата кандидатска 

листа.  

Останалите девет броя дежурства са проведени във връзка с 

различни административни дела по описа на Върховния 

административен съд, както и за оформяне на документи, 

окомплектоване и изпращане на преписки от документи по различни 

прокурорски преписки по описа на Районна прокуратура – Добрич. 

Подробно са описани всички документи. За всяко едно дежурство 

има изготвена справка за проведените заседания и кои са 

присъствали. Въобще преписката е окомплектована съгласно 

изискванията на наше Решение № 1685-МИ. Към същата има 

контролен лист за предварителен контрол и счетоводна справка. 

Аз ви предлагам на колегите от ОИК-Добричка, за 

проведените дежурства и осъщественото заседание на 5 март да им 

бъде изплатено възнаграждение в размер на 2282,28 лв. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Добричка.  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

 Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам постъпило 

искане  с вх. № МИ-27-63 от 21.04.2021 г., с което председателят и 

секретарят на Общинска избирателна комисия – Бургас, са 

подписали писмо с искане да се изплати възнаграждение за едно 

заседание на комисията и три дежурства в три различни дни. В 

единия случай имаме двама дежурни. На 09.04.2021 г. е имало 

дежурен член, на 12.04.2021 г. – двама члена, на 13.04.2021 г. още 

двама члена, след което е проведено заседание. На заседанието са 
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приети решения, с които са прекратени пълномощията на членове на 

Общинския съвет, общо трима души. За всеки е взето поотделно 

решение от три различни листи. На дежурствата са разгледани 

документите, които са постъпили, а в края на краищата на 

14.04.2021 г. на заседанието са прекратени пълномощията на трима 

общински съветници и съответно са обявени следващите за избрани 

от листата и е взето решение да им бъдат издадени удостоверения. 

Общата сума е 1086,61 лв. с осигурителните вноски. Само, 

ако мога да допълня, че в нито едно от тези дежурства не е 

присъствал нито председател, нито секретар, нито заместник-

председател, а само членове. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложенията за изплащане на възнаграждението на ОИК – 

Бургас. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-365 от 

21.04.2021 г. е постъпило искане за заплащане възнаграждение на 

членове на Общинска избирателна комисия – Ветово. На 

19.04.2021 г., както е видно от приложената документация, е 

проведено заседанието на ОИК – Ветово, на което са присъствали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и осем 

членове. Заседанието е проведено във връзка с прекратяване 

предсрочно пълномощията на общинския съветник Ивайло Евгениев 

Кадишев от Коалиция „Движение заедно за промяна“ и обявяване за 

избран на следващия кандидат за общински съветник от листата на 

Коалиция „Движение заедно за промяна“  господин Ехил Ружди 

Чеир. 
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В преписката са приложени съответно присъствени справки 

за проведени заседания, протокол от заседание и решение, както и 

контролен лист със съответните реквизити, а така и счетоводна 

справка, от която е видно, че сумата за исканото възнаграждение 

възлиза на 661,01 лв. ведно с осигурителните вноски. 

Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, с което да 

изплатим възнаграждението на членовете на ОИК – Ветово. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

искане от Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица, за 

изплащане на възнаграждение за проведени четири заседания от 

комисията. Първото заседание е проведено на 31.03.2021 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и девет членове. На това заседание те са разгледали 

заявлението на общински съветник, с което иска да му бъдат 

прекратени правомощията на основание чл. 30, ал. 4, т. 4 от 

ЗМСМА. С решението Общинската избирателна комисия е решила 

да изпрати писмо до този общински съветник с искане да уточни на 

каква длъжност е избран и да приложи документ, за да може 

Общинската избирателна комисия да му прекрати пълномощията на 

основание т. 4 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА. 

Съответно общинският съветник с ново заявление е уведомил 

Общинската избирателна комисия, че е избран за заместник-кмет и 

поради несъвместимост и наличие на обстоятелствата в чл. 30, ал. 4, 

т. 4 желае да му бъдат прекратени предсрочно пълномощията и 

съответно на 02.04.2021 г. са му прекратени пълномощията.  
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На това заседание са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и деветимата членове на 

Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица. 

Има проведено заседание на 15.04.2021 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

деветима членове. На това заседание са прекратили пълномощията 

на общински съветник, който е подал молба за предсрочното му 

освобождаване като такъв и съответно с решение Общинската 

избирателна комисия е обявила следващия от листата. 

На 16.04.2021 г. също се е провело заседание, на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

деветима членове, на което също са разгледали друго заявление, на 

друго общински съветник за предсрочно прекратяване на 

пълномощията му и съответно с решение са обявили следващия от 

кандидатската листа. 

По преписката има приложена счетоводна справка и 

контролен лист за предварителен контрол от финансовия контрольор 

за изплащане на сумата от 2856,84 лв., поради което ви предлагам да 

гласуваме изплащане възнагражденията за проведените заседания на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Горна Оряховица. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в изпълнение на 

Договор № 12 от 15.03.2021 г. с Печатница на БНБ за отпечатване на 
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хартиените бюлетини съгласно т. 6.1 от договора в срок до 30 дни от 

приемане на работата следва да се върне гаранцията за изпълнение. 

На 09.04.2021 г. Централната избирателна комисия е приела 

работата с подписването на окончателния констативен протокол. 

Извършено е плащането, тъй като са изпълнени всички изисквания 

по договора. Затова е представена и докладна с вх. № ЦИК-09-147 от 

27.04.2021 г., за да бъде преведена по сметка на Печатницата на БНБ 

гаранцията за изпълнение по договора. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли друго предложение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на протоколното 

решение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представена е 

докладна с приложени отчети по изпълнението на граждански 

договори № 152 и № 153 от 14.04.2021 г., сключени със С.                             

Т. Р. и със С. И. В. По изпълнението на тези договори работата се 

отчита с представянето на тези отчети.  

Предлагам ви да приемем отчетите и да одобрим 

извършването на плащането по тези договори. Средствата са по 

план-сметката на Централната избирателна комисия по § 02.02. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения. 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 
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Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представени са отчети по 

Договори № 18, сключен с Кирил Пенев, № 7, сключен с А.                     

А., № 8, сключен с А. И., както и с Р. В. по граждански договор № 

23. 

Както е предвидено в съответните граждански договори, след 

приключване на възложените дейности изпълнителят отчита 

извършената работа пред ЦИК с такива писмени отчети. 

Предлагам да приемем с протоколно решение извършената 

работа съгласно представените отчети и да одобрим плащането на 

сумите по договорите за сметка на предвидените средства за 

организация на изборите по план-сметката. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли друго предложение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново е постъпило искане, 

което вече Централната избирателна комисия разгледа, с искане за 

изплащане на допълнително възнаграждение на определените от 

членове на секционна избирателна комисия като допълнителни 

часове за предаването на документите на Районната избирателна 

комисия – Велико Търново. Става дума за искането от М.                    

Й., Р. Б. Ние все още не сме запознати със становищата на другите 

институции, до които тяхното искане също е адресирано. 

Централната избирателна комисия на този етап, а и по принцип, 

няма основание да приема решение за изплащане на допълнителни 

възнаграждения, тъй като при определянето на                  
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възнагражденията се имат предвид и тези часове, за които говорят 

тези наши колеги от секционната избирателна комисия. 

Колеги, докладвам ви писмото за сведение. 

Докладвам ви писмо, което е постъпило в ЦИК с искане за 

изразяване на становище относно ползването на отпуск от член на 

секционна избирателна комисия, който е участвал при предаването 

на протоколите и изборните книжа и материали на секционната 

избирателна комисия съответно на Районната избирателна комисия 

и на общинската администрация.   Господин Орлин Иванов е подал 

заявление за отпуск след приключване на предаването, тоест, след 

понеделник и по тази причина за него са последвали неблагоприятни 

последици от работодателя. 

В тази връзка ви предлагам отговор, който е публикуван във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Предлагам да 

отговорим, че членовете на секционните избирателни комисии се 

освобождават от служебните или трудовите им задължения за деня 

преди изборите, в изборния ден, както и за деня след изборите.  

В описания от него случай работодателят следва да се 

съобрази с представеното удостоверение, от което е видно, че той е 

участвал при предаването на протокола на СИК и на материалите на 

секционната избирателна комисия на Районната избирателна 

комисия, съответно на общинската администрация. Да посочим, че 

функциите на членовете на СИК като длъжностни лица са оценени 

по важност от законодателя и затова в Изборния кодекс е налице 

подробна уредба на статута на членовете на СИК, както и по 

въпросите, свързани с възнаграждението и социалното им 

осигуряване, включително и отпуските, защото той предлага да 

направим предложение до законодателя за законодателна промяна в 

тази насока. 

Моля да гласуваме отговора до лицето. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за отговор. 

Ако няма друго предложение, моля, процедура по гласуване 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, продължавам със следващия 

доклад. Някои общини ни уведомяват – аз само за сведение го 

докладвам – общо някои общини ни уведомяват, че във връзка с 

нашето писмо, с което дадохме указания относно Решение № 1991, 

уведомяват ни, че правилно са начислили възнагражденията и са им 

изплатили на членовете на секционните избирателни комисии. 

Колеги, докладвам ви предложение за извършване на 

промяна по бюджета на Централната избирателна комисия във 

връзка с одобрени плащания за заседания и дежурства на членове на 

общински избирателни комисии. Към тази дата за месец април са 

изплатени 9982 лв. Представена е справка в тази връзка с докладна 

№ ЦИК-09-144 от 26.04.2021 г. Към 31.03.2021 г. изплатените 

средства към общините са в размер на 31 559 лв. Общата сума към 

26.04.2021 г. е 41 540 лв. 

Предлагам ви да одобрим предложението за корекцията в 

бюджета, за което да упълномощим председателя да утвърди тази 

корекция и да изпратим писмо до министъра на финансите за 

извършената корекция в бюджета на ЦИК. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 
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 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

министъра на правосъдието с искане за предоставяне на информация 

по Закона за политическите партии – чл. 28, ал. 1 – за политическите 

партии, които са получили не по-малко от 1 на сто от 

действителните гласове в страната и извън страната, с изключение 

на тези по чл. 279, ал.1, т. 6 от Изборния кодекс. Информацията е 

необходима във връзка с изплащането на субсидиите. 

Предлагам ви с оглед изчисляването на броя на получените 

действителни гласове съобразно това дали да включени 

действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6 или са изключени, 

трябва да сме наясно с получилите над 4 процента действителни 

гласове, съответно не по-малко от 1 на сто от действителните 

гласове. Пак казвам, това е във връзка с изплащането на субсидията.  

Предлагам ви да изпратим писмо до "Информационно 

обслужване" АД. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на писмото. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме едно писмо от 

Столична регионална здравна инспекция по повод сигнал, постъпил 

при тях на 07.04.2021 г. от Д. Й., която е била застъпник                     

в една секция в столицата, относно нарушаване на въведените 

противоепидемични мерки. Тя в сигнала си посочва, твърди, че 

разполага и със снимков материал, описва обстоятелствата, свързани 

с непоставяне правилно на маска от двама членове на секционната 

избирателна комисия. Предоставила ни е снимка на първа страница 
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на протокола на секционната избирателна комисия, откъдето е 

видно, че Д. Й. е била застъпник в тази секция. 

С оглед на това, че от Районната здравна инспекция са й 

отговорили, тя повторно е писала с искане за налагане на санкции на 

лицата, от РЗИ са ни изпратили писмото с искане да уведомим 

госпожа Д. Й. какви мерки и действия е предприела                    

Централната избирателна комисия за спазването на здравния 

протокол, издаден от министъра на  здравеопазването. 

Предлагам ви да отговорим с копие до директора на 

Столична регионална здравна инспекция и да уведомим, че 

Централната избирателна комисия е предприела всички мерки и 

действия както за оповестяването, така и свързаните мерки с 

прилагането на здравния протокол, включително сме предвидили да 

се предостави на всяка секционна избирателна комисия телефон за 

връзка с РЗИ в изборния ден, тъй като всички лица, в рамките на 

територията, на която пребивават в качеството си на длъжностни 

лица, следваше да изпълняват действия по контрол по спазването на 

здравния протокол. Самото лице, което е застъпник, би следвало да 

познава правилата и да уведоми председателя на секционната 

избирателна комисия, който да предприеме съответните действия. В 

случай на непредприемане, да сезира Районната избирателна 

комисия или Районната здравна инспекция, за което, предполагам, 

че е имало данни. Сигналът е подаден на 07.04.2021 г. и в този 

смисъл предлагам да изпратим писмо на госпожа Д. Й. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изпращане на писмо на госпожа Дияна 

Йосифова.  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо, 

получено по електронната поща с приложена заповед от 

председателя на Народното събрание във връзка със 

средномесечната работна заплата в обществения сектор за месец 

декември 2020 г.   

В тази връзка предлагам с протоколно решение да се 

предостави на главния счетоводител за сведение и изпълнение с 

оглед на изчисляването на възнагражденията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  

Моля, процедура по гласуване на протоколното решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, както ви казах, 

имаме писмо от Печатницата на БНБ във връзка с необходимостта 

предвид и извънредната епидемична обстановка и състоянието и в 

Европа, необходимостта от заявяване на необходимата хартия за 

изборите за президент и вицепрезидент през 2021 г. Изпълнителният 

директор на Печатницата на БНБ е изпратил писмо до Централната 

избирателна комисия с копие до президента на Републиката, до 

председателя на Народното събрание и главния секретар на 

Министерския съвет с искане да предоставим прогнозна 

информация за броя на бюлетините, които ще бъдат необходими за 

произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент. Посочва 

максималния размер на бюлетините, свързан с възможностите за 

производство и не на последно място – с капацитета на машините, 

включително иска да посочим и грамажа на хартията. 
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Предлагам ви да изпратим писмо с прогнозен брой на 

бюлетините за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, 

като при определянето на този брой имаме предвид данните от 

изборите за народни представители  през 2021 г., изборите за 

президент и вицепрезидент през 2016 г., както и броя на 

отпечатаните бюлетини за изборите за Народно събрание през 2021 

г. и така да определим прогнозния брой. 

Централната избирателна комисия приема техническите 

параметри относно максималния размер на бюлетините, посочени в 

писмото, и да уточним грамажа на хартията. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

виждате писмото. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес само ще ви 

докладвам едно писмо във връзка с неизплатено възнаграждение за 

участие в съботния ден за приемане на материалите от членове на 

секционни избирателни комисии, както и за подреждане на 

помещението. В община Тополовград на член на секционна 

избирателна комисия е било отказано да бъде изплатено, защото 

имало изискване да бъде само до трима души, които да участват в 

тези дейности. 

Централната избирателна комисия в Решение № 1991-НС 

няма предвиден максимален брой на участие от страна на 

секционната избирателна комисия. Условието за получаване на 

предвиденото допълнително възнаграждение е участие в тези 

дейности. 
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В този смисъл предлагам да изпратим писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Процедура по гласуване изпращането на писмо. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, позволете ми да прекъсна докладите в 

точка пета – Доклади по административни преписки – с оглед 

приемането на становището на Централната избирателна комисия 

относно Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния 

кодекс.  

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

 

Точка 6. Становище на ЦИК относно ЗИД на ИК. 

След проведените разисквания в рамките на работното 

обсъждане в работна група на вашето внимание предлагам и 

представям окончателния проект на становище, което да бъде 

изпратено на Комисията по правни въпроси към 45 Народно 

събрание, разбира се, преди то да започне своята работа в 14,00 ч. 

Виждате във вътрешната мрежа е качен проектът с моите 

инициали, в който са отразени и допълненията и предложенията, 

които бяха направени при работното обсъждане. Молбата ми е да го 

погледнете и, ако няма допълнителни предложения, да може да го 

гласуваме, за да бъде изпратено, разбира се, с оглед и участието на 

представители на Централната избирателна комисия. Ако е 

необходимо, то ще бъде и представено в самата Комисия по правни 

въпроси. 

Качено е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали – 

на председател – и вътре последните инициали са АА. 

Колеги, имате ли предложения към текста? 
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Ако няма предложения, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, в тази връзка молбата ми е да гласуваме 

протоколно решение, с което да ни упълномощите - мен и колегата 

Кристина Стефанова, да представляваме Централната избирателна 

комисия в заседанието на Комисията по правни въпроси в 

Народното събрание, която ще проведе своето заседание днес от 

14,00 ч., като, разбира се, защитим становището, което е изразено от 

Централната избирателна комисия и писмено. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се на точка пета от дневния ред. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

Уважаеми колеги, връщаме т. 5, а именно „административни 

преписки“ и с оглед това, че не знаем колко време ще се забавим, 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има едно писмо, 

което е изготвено до министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, до председателя на Държавна агенция 

„Национална сигурност“, до началника на Национална служба 

„Охрана“ и до изпълнителния директор на "Информационно 

обслужване" АД във връзка с извършения оглед в НДК на 
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помещенията, в които евентуално Централната избирателна комисия 

ще се премести. Това е едно напомняне, че очакваме от тях да ни 

предоставят писмено становище след извършения оглед, тъй като 

такова е получено единствено от Министерството на вътрешните 

работи. Така ще имаме пълната информация, като, разбира се, тя е 

събрана и в отделен класьор, който се намира в залата, където се 

съдържа цялата информация до момента. 

Процедура по гласуване, ако няма предложения към текста. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, 

Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, заседанието тук ще води госпожа Дюкенджиева. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Понеже преди обедната почивка или 

каквото и да е, и преди да отидете в Комисията по правни въпроси в 

Народното събрание,  господин председател, има една частна жалба, 

която е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали и която 

трябва да се разгледа, защото днес е срокът, ако изобщо подлежи на 

обжалване, в който да се изпрати, за да може да бъде подписана от 

Вас преди да заминете в Народно събрание, да бъде комплектована и 

изпратена в съда. 

 

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, преминаваме към точка 

осма от дневния ред: 

Заповядайте, господин Ивков. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Жалбата я виждате във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали. Изготвена е по мои указания и 

съгласувана с юрисконсулт Радославова. Касае се за това 

определение на Пловдивския съд, с което вместо да се произнесе по 
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същество на решението на РИК – 17, всъщност приема, че трябва да 

се произнесе по решението на ЦИК и връща на ЦИК въпроса за 

решаване. Определението е с № 565, докладвах го на предходното 

заседание. Взехме протоколно решение да обявяваме преценката ни 

след доста колебания, че това решение е нищожно, тъй като отвъд 

компетентността на съда е да разглежда решения на Централната 

избирателна комисия и да се произнася по тях, а той следва да се 

произнесе по решението на съответната РИК. 

Такава е и съдебната практика, която впоследствие 

намерихме. В този смисъл новото тук е – тоест, не знаех при първата 

преписка, че тук е повдигната препирня за подсъдност – Върховният 

административен съд със свое определение № 457 от 09.04.2021 г. е 

разпоредил да се върне преписката и че компетентен да се произнесе 

по жалбата срещу решението на РИК – 17.Пловдив, е 

Административен съд – Пловдив.  

Така че поставям това на вашето внимание, като правя една 

корекция по нещо, което е останало при Copy-Paste – в заглавната 

страница вместо текста „Частна жалба от ПП Българска 

социалистическа партия“ да кажем „от Централната избирателна 

комисия, представлявана от председателя Андреев и секретар 

Солакова“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа изготвения проект на частна жалба. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Искаме прогласяване на нищожност, тъй 

като не са имали компетентност. Колебание беше дали е нищожност 

или недопустимост. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова има думата. Колегата Николов – след това. 

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, аз съм на различно 

становище. Всъщност нямам нищо против обстоятелствената част на 

частната жалба, но считам, че искането, което следва да бъде 

отправено към Върховния административен съд, е за обезсилване на 

решението на Административен съд – Пловдив, поради неговата 

недопустимост, именно защото съдът се е произнесъл по предмет, с 
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който не е бил сезиран, а именно той се е произнасял относно 

законосъобразността на решението на Централната избирателна 

комисия, след като следва да се произнесе по решението на 

съответната районна избирателна комисия. Аз смятам, че поради 

липсата на такъв предмет на делото, нашето искане трябва да бъде за 

обезсилване на решението на АССГ, а не за прогласяване на 

неговата нищожност. 

Ако все пак обаче има колеги, които са и на другото 

становище, според мен е добре в условията на алтернативност да се 

направят няколко искания, но да не остава само с прогласяване на 

нищожност. Аз лично мисля, че решението не е нищожно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Николов има думата. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя съдържанието 

на жалбата, тъй като считам, че Определението на Административен 

съд – Пловдив, което е с № 565 от 13.04.2021 г., е окончателно, както 

е записано в него и не подлежи на обжалване. Приложимата норма 

тук е чл. 73, което е записано и в основанието. В чл. 73, ал. 1, която е 

важната за нас, имаме три конкретни изречения. От редакцията на 

всяко едно от тях във връзка с ал. 2, която казва, че при обжалване 

на решението на районни избирателни комисии пред съответния съд 

се прилага чл. 58, оставам с впечатление, че действително записът, 

който е направен – „Определението е окончателно и не подлежи на 

обжалване“ – е коректен.  

Така че аз няма да подкрепя жалбата и изобщо становище за 

обжалване на това определение. Смятам, че съответно трябва да 

пристъпим към изпълнението му. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ:  Госпожо 

Иванова, заповядайте. 

КАТЯ ИВАНОВА: Само, ако позволите, едно допълнение. Аз 

малко по-късно в доклади по дела, жалби и сигнали ще ви докладвам 

едно определение на Върховния административен съд по 

административно дело № 4372 от 2021 г.  
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Предложението ми е колегата Ивков да го включи в актовете, 

на които се е позовал в обстоятелствената част на жалбата като 

практика. Случаят е аналогичен. Имаме всъщност спор за 

подсъдност, обжалвано е наше решение, с което не е изменено и 

отменено решение на Районна избирателна комисия и Върховният 

административен съд категорично застъпва становището, че следва 

да прекрати производството по делото и да го препрати на 

компетентния съд, а именно Административен съд – Варна, в 

случая.  

Така че аз ще го предложа на колегата Ивков, за да го посочи 

като относима съдебна практика в случая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колега Ивков, 

съгласен ли сте с оглед практиката? 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Да, резюмирам. Мнението на  господин 

Николов го взимам за сведение, няма какво да добавим. Той е 

принципно против жалба. Не го коментирам. 

Съгласявам се с колегата Иванова и в такъв случай аз моля тя 

да следи дали има предвид следното. „Предвид изложеното молим“ 

– аз предлагам да го коригираме в такъв случай, не да отмените, а да 

прогласите – „да прогласите нищожността. В случай че не 

прогласите нищожността“ - или „в случай че считате, че не е 

нищожно“ – „ви молим да го обезсилите като недопустимо поради 

това, че съдът се е произнесъл по предмет, различен от предмета на 

жалбата.“ 

Така ли да звучи петитумът, без да променяме 

обстоятелствената част? Другото приемам на доверие, защото не съм 

чел това, което тя иска да приложи. Предлагам да вземем решение… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване предложението на  господин Ивков. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева); против – 2 (Николай Николов, Емил Войнов).  
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Предложението се приема. 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

връщаме се на точка пета от дневния ред. 

Госпожо Стефанова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-143 е 

постъпила докладна във връзка с одобрение на работата по 

граждански договор на Ваня Бижева, като към договора е 

предоставен и доклад за изпълнение на поставените задачи. 

Предлагам да бъде одобрена работата, както и да 

упълномощим председателя да …. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Стефанова, имате ли друг доклад? 

КРИСТИНА СТЕФАНОВА:  Госпожо председателстваща, 

моля да ме включите в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

Имам да докладвам едно определение от Върховния 

административен съд. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, с оглед и срещата, която предстои, както и за 

проветряване на залата, прекъсваме заседанието до 15,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия.  

Връщаме се към точка първа от дневния ред: 

Господин Джеров, заповядайте. 

 

Точка 1. Предложения до президента за насрочване на 

частични избори.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, подготвил съм проект за 

решение, което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали под № 4991, с което ще моля да се запознаете. Той е 

относно предложение до президента на Република България за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Памидово, 

община Лесичово, област Пазарджик. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

постъпило писмо с вх. № МИ-15-108 от 27.04.2021 г. от Общинска 

избирателна комисия – Лесичово, с което уведомяват Централната 

избирателна комисия, че с Решение № 132-МИ от 26.04.2021 г. на 

основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА са прекратени 

пълномощията на  господин Стефан Владов Хрисчев като кмет на 

кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик. 

Към писмото са приложени следните документи: Решение 

№ 132-МИ от 26.04.2021 г. на ОИК – Лесичово, препис-извлечение 

от акт за смърт № 0607 от 17.04.2021 г. на Стефан Владов Хрисчев. 

С писмо с вх. № 203 от 26.04.2021 г. на ОИК – Лесичово, 

уведомяват Централната избирателна комисия, че броят на 

населението по постоянен адрес към 26.04.2021 г. на кметство 

Памидово е 351 души, поради което кметство Памидово, община 

Лесичово, област Пазарджик отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 

от ЗАТУРБ. 

Централната избирателна комисия приема, че Общинска 

избирателна комисия – Лесичово, област Пазарджик, е представила 

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

Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от 
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Изборния кодекс реши: Предлага на президента на Република 

България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Памидово, 

община Лесичово, област Пазарджик. 

Това е проектът ми за решение, колеги. Намира се във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес под № 4991. 

Ще ви помоля да се запознаете със същия и, ако нямате 

предложения и допълнения, да го гласуваме. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението на докладчика за изпращане на писмо до 

президента с предложение за насрочване на частичен избор. Има ли 

други предложения? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2469-МИ. 

Колеги, моля да гласуваме с протоколно решение изпращане 

на писмото до президента.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Уважаеми колеги, аз ще докладвам. Има качен проект за 

решение – предложение до президента на Република България за 

насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград. 

Общинска избирателна комисия – Благоевград, с писмо с вх. 

№ МИ-15-106 от 22.04.2021 г. е уведомила Централната избирателна 

комисия, че с Решение № 304-МИ от 28.04.2021 г. на основание чл. 
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87, ал. 1, т. 1 и чл. 463 от Изборния кодекс е прекратила предсрочно 

пълномощията на Румен Георгиев Томов като кмет на община 

Благоевград. Към писмото са приложени заверено копие от 

решението на Общинската избирателна комисия, копие от писмо от 

Административен съд – Благоевград, със съответните приложения и 

съответно препис от решение по административно дело № 6303 от 

2020 г. по описа на Върховния административен съд, Трето 

отделение. 

След докладваното, колеги, ви предлагам да предложим на 

президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на община Благоевград.  

Ако има други предложения, нека да ги чуем. Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 2470-МИ. 

Моля за протоколно решение за изпращане на писмото до 

президента на Република България. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се на точка четвърта от дневния ред: 

Господин Николов, заповядайте. 

 

Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № 
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МИ-27-66 от 22.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – 

Луковит. Общинската избирателна комисия заявява желание за 

изплащане на възнаграждения за едно проведено заседание на 

16.04.2021 г. Предметът на заседанието е обявяване за избран 

общински съветник в една от партийните листи. Решението е прието 

с № 176-МИ. Приложено е към преписката, разбира се, заверено 

копие на решението, заверено копие на Протокол № 51 от 19.04.2021 

г. на Общинската избирателна комисия. Всъщност заседанието е 

проведено на 19.04.2021 г., а не на 16.04.2021 г.  

Преписката е окомплектована в цялост. Има и контролен 

лист от финансовия контрольор. Сумата за възнаграждение на 

присъствалите на заседанието общо 13 члена на Общинската 

избирателна комисия – Луковит, на 19.04.2021 г. е 714,21 лв. 

Моля за решение за утвърждаване на този разход. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Луковит.  

Ако няма други предложения, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, вторият доклад в 

тази т. 4, колеги, е писмо с вх.  № МИ-27-68 от 27.04.2021 г. 

Постъпило е искане от Общинска избирателна комисия – Плевен, за 

изплащане на дежурство на 15.04.2021 г., на което са присъствали 

председател и член и заседание на комисията също на 19.04.2021 г. 

като в Луковит. Фактически е присъствал целият състав на 

комисията. Дневният ред на заседанието е обявяване в две партийни 

листи за избрани на следващите в листите за общински съветници 

поради избор на титулярите за народни представители. 



37 

 

Преписката е окомплектована в цялост. Сумата за 

дежурството и за заседанието на 19.04.2021 г. възлиза общо ведно с 

осигурителните вноски на 937,65 лв. 

Предлагам решение в този смисъл. Благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

има ли предложения? 

Моля, процедура по гласуване на възнаграждението на ОИК 

– Плевен. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, връщаме се на точка пета от дневния ред: 

Господин Ивков, заповядайте. 

 

Точка 5 Доклади по административни преписки. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, тъй като съдебното заседание е 

насрочено за 19.05.2021 г. по преписка № НС-08-144 Софийският 

районен съд изисква от нас информация относно едно лице. Виждате 

го по входящия номер от 22.04.2021 г. – същият дали е упражнил 

правото си на глас и, ако да, в коя избирателна секция, респективно 

при какъв адрес на Емилов.  

Предлагам ви изпращане на писмо до главния директор на ГД  

ГРАО да ни снабдят с исканата информация, за да можем да я 

препратим на Районния съд преди заседанието. Писмото се намира 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението.  Няма други предложения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 
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Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

За свързан доклад в тази точка давам думата на господин 

Баханов. Заповядайте, господин Баханов. 

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

04-02-93 от 23.04.2021 г. от Първо районно във връзка с решение на 

Софийски районен съд, Тридесет и първи състав. Желаят да им бъде 

предоставена справка дали едно лице с посочени три имена и ЕГН от 

София е упражнило правото си на глас в проведените на 

04.04.2021 г. парламентарни избори и, ако го е упражнил, в коя 

избирателна секция и адреса на изборното място. Молят за 

спешност. 

Предлагам да го препратим по компетентност на ГД  ГРАО. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, 

Силвия Стойчева, Таня Цанева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-29-24 от 21.04.2021 г. Намира се във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали. Това е придружително писмо от 

Обществения съвет, с което ни изпращат заявление по ЗДОИ. А 

самото заявление за достъп до обществена информация е от госпожа 

Росица Матева, Надежда Гологанова, Велко Милоев, Дончо 

Пачиков, Румяна Дечева, Стоил Цицелков и Стефан Манов. С това 

заявление се иска от Централната избирателна комисия да 

предостави информация относно броя на устройствата и населените 

места, съответно номер на секционните избирателни комисии, в 
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които Централната избирателна комисия или РИК не са разрешили 

да бъдат стартирани устройствата за машинното гласуване в 

началото на изборния ден, броя на устройствата и населените места, 

съответно номер на секционни избирателни комисии, при които е 

установено временно или окончателно спиране на машинното 

гласуване, включително евентуални проблеми с отчитане на 

резултатите в тези секции. Третият въпрос е: други проблеми с 

извличането на данни от флаш-паметите в районните избирателни 

комисии и четвърти – непредадени в РИК/ЦИК флаш-памети. 

Уважаеми колеги, аз съм изготвила отговор. Моля да се 

запознаете. Считам, че така, както съм го изготвила, най-общо 

отговаря на поставените въпроси и, разбира се, че след изготвения 

анализ на Централната избирателна комисия ще имаме повече 

подробни данни. На този етап ви докладвам отговора за запознаване. 

Ще ви предложа в четвъртък да го гласуваме, като ви моля, ако 

прецените, че следва още информация да изложим, да го обсъдим. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: 

Уважаеми колеги, това е за запознаване на Централната избирателна 

комисия. 

Уважаеми колеги, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание на 29.04.2021 г., четвъртък, 

от 10,30 ч. 

(Закрито в 16, 05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


