
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 338  

  

На 29 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 машинно гласуване.  

  Докладва: Емил Войнов 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Силвия Стойчева, Мирослав Джеров, Ерхан 

Чаушев  

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Кристина Стефанова, Николай Николов, 

Силвия Стойчева, Ивайло Ивков, Александър Андреев, 

Катя Иванова 

5. Доклади по административнонаказателни преписки. 

Докладват: Николай Николов, Мария Бойкинова, Георги 

Баханов 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Катя Иванова, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова,  

7. Доклад относно заявление на ЗДОИ.  

Докладва: Мария Бойкинова 

8. Разни. 

Докладват: Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Мирослав 

Джеров, Таня Цанева 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Кристина 

Стефанова, Таня Йосифова, Георги Баханов, Димитър Димитров, 
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Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева.  

 

ОТСЪСТВАХА: Бойчо Арнаудов, Силва Дюкенджиева, 

Цветанка Георгиева, Севинч Солакова, 

 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Колеги, във вътрешната мрежа  виждате дневния ред. От 

днешното заседание отсъстват госпожа Дюкенджиева, госпожа 

Солакова, господин Арнаудов и госпожа Георгиева поради 

ползването на отпуск.  

Има ли желаещи за включване в дневния ред?  

Господин Николов заповядайте.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Моля, да ме включите в точка 5 – 

Доклади по административни преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Включен сте в 

точка 5 – Доклади по административни преписки и в Доклади по 

административнонаказателни преписки.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: В искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК да не ме включвате. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи 

има ли? Господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да ме включите в точка 3.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: В искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Колегата Иванова е включена в точка 5 – Доклади по 

административни преписки. 

Колеги, процедура по гласуване на дневния ред.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев, 

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Цанева); 

против – 1 (Ерхан Чаушев).  

Уважаеми колеги, във връзка с това, че отсъства секретаря, 

госпожа Солакова, предлагам да вземем протоколно решение, с 

което на нейно място днес като секретар, да подписва госпожа 

Стефанова – заместник-председател на Комисията.  

Има ли други предложения? Няма. 

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма.  

Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния 

ред.  

Госпожо Цанева заповядайте.  

 

Точка 1. Медийни пакети.  

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

24-300 от 13.04.2021 г. Искането е от Българска национална 

телевизия, за предоставена медийна услуга на Коалиция „Движение 

заедно за промяна“ на стойност 26 493 лв. и 60 ст. Като медийната 

услуга включва четири интервюта в предавания на БНТ, както и 

седем предизборни репортажи в различни дни с времетраене от 60 

до 90 секунди. Приложени са всички изискуеми материали. 

Предлагам да й бъде изплатена тази медийна услуга.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване одобряване изплащането на 

медийния пакет.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, 
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Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Докладвам искане с вх. № НС-24-261 от 

7.04.2021 г. от телевизия „Евроком“, за изпълнена медийна услуга по 

медийни пакети към партия Българско национално обединение - 

БНО. Стойността на услугата е 39 888 лв. с ДДС. Отговаря на 

договора. Приложени са всички изискуеми документи. Като 

медийната услуга включва 12 участия в предавания от 20 минути в 

предавания на телевизия „Евроком“. Както и излъчване на клип 79 

пъти в датите от 17 март до 2 април 2021 г. включително.  

Предлагам да бъде изплатена медийната услуга.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев Ивайло Ивков, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева); против – няма.  

Минаваме към точка втора. 

Господин Войнов заповядайте.   

 

Точка 2. Доклади относно машинното гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-247 от 28.04.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ 

АД и с него се обръщат с молба към Централната избирателна 

комисия да разреши достъп на „Сиела норма“ АД до склада на 

„Карго-партнер“, като обръщат внимание, че вече е изтекъл срокът 

за оспорване на резултатите от изборите съгласно чл. 305, ал. 1 и 

ал. 2 от Изборния кодекс. В склада на „Карго-партнер“ следва да 

бъде извършена профилактика на машините, която включва 

отваряне на куфарите и регистриране и попълване на комплекта и 

изваждане на забравени флаш памети и смарт карти и предаването 

им на ЦИК, изваждане на приемо-предавателните протоколи и 
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изваждане на батериите от куфарите, като след извършване на 

профилактиката „Сиела Норма“ АД ще съхранява машините до 

окончателното им предаване на възложителя.  

Тъй като действително трябва да бъдат извършени тези 

дейности, предлагам да изпратим писмо до директора на Главна 

дирекция „Национална полиция“, с което да укажем да бъдат 

допуснати до склада на „Карго-партнер“ оторизирани представители 

на „Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Господин Чаушев заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво значи „Сиела Норма“ АД ще 

съхранява машините? Къде и как ще ги съхранява? Какво значи 

това? Какво значи ще правят профилактика на машините? Колко 

време? Кои дейности? Не сме свършили взаимоотношенията си по 

договора. Без да бъда параноичен, а евентуални интервенции. Не 

мисля, че с лека ръка трябва да се подходи тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Вашето 

предложение е за момента да не се предоставя възможност за 

извършване на действия. С оглед обстоятелството, че ще дойдат в 

14.30 часа днес след обяд, този въпрос може да бъде обсъден и на 

работно заседание да бъде взето решение.  

Уважаеми колеги, поради технически проблем с 

видеоизлъчването на заседанието на Централната избирателна 

комисия, прекъсвам до отстраняването на повредата.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме със заседанието на Централната избирателна 

комисия, след отстраняване на техническата повреда във връзка с 

излъчването.  

Колеги, преди да преминем към точка трета, колегата 

Николов в точка 2 – Доклади относно машинното гласуване, 

заповядайте.  
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НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

един доклад, който ми е разпределен, изготвен от трима главни 

юрисконсулти в звено „Правна дейност“, дирекция 

„Администрация“. Предметът на доклада е изпълнението на Договор 

№ 1 от 6.02.2021 г., сключен след проведената процедура за 

договаряне на обществена поръчка. Става дума за изпълнението на 

договора за машинно гласуване. Докладът е постъпил с вх. № ЦИК-

09-151 от 29.04.2021 г. Може да го видите в моя папка за днешното 

заседание.  

Докладът е 7 страници. Доста е обстоен. Ще помоля да се 

запознаете с него. Докладвам го за запознаване. И следващата 

седмица да бъде обсъден от Централната избирателна комисия, по 

възможност с разглеждане в заседание, а при необходимост и в 

работна група. Докладвам този материал за запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на 

господин Николов. Колеги, моля да се запознаете подробно с него и 

в рамките на следващата седмица в работните дни да може да бъде 

обсъден от работната група машинно гласуване и внесен в заседание 

за приемане на решение във връзка с изпълнението на договора.  

Минаваме към точка трета.  

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-27-70 от 27.04.2021 г. е постъпило искане за 

изплащане на възнаграждения на членовете на Общинска 

избирателна комисия – Мездра, за проведени заседания и дежурства 

както следва: дежурствата са на 20.04.2021 г. и 22.04.2021 г., а 

заседанията съответно на 21.04.2021 г. и 23.04.2021 г. Дежурствата 

са във връзка с подготовка на проекти на решения за двете 

заседания. На заседанията са разгледани и приети решения относно 

прекратяване пълномощия на общински съветници и обявяване за 

избрани следващите от съответната листа.  

Преписката е комплектувана с контролен лист за извършена 

проверка и със счетоводна справка за размера на исканите 
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възнаграждения, които са на стойност 1502 лв. и 90 ст. Предлагам да 

одобрим размера на исканите възнаграждения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване одобряване на изплащането на 

възнаграждение на ОИК – Мездра.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Колегата Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-27-71 от 27.04.2021 г. Постъпило е искане за възнаграждение 

за проведено заседание в ОИК – Лесичово, към което е приложен и 

съответен протокол под № 22 от 26.04.2021 г. и справка за 

присъствалите членове и ръководен състав на съответния ОИК. 

Видно от справката са присъствали председател, заместник-

председатели двама, секретар и шестима членове. Заседанието е 

проведено във връзка с прекратяване предсрочно на пълномощията 

на господин Хрисчев като кмет на кметство в село Памидово, 

община Лесичово за мандата 2019 – 2023 г., поради настъпила смърт 

на 17.04.2021 г. и съответно анулиране удостоверението за избор на 

кмет на кметство в с. Памидово, издадено на Стефан Владов 

Хрисчев.  

В тази връзка към преписката са приложени контролен лист 

под съответния номер за извършен предварителен контрол от 

финансовия контрольор, както и счетоводна справка под № 76 от 

27.04.2021 г. Претендираната сума е в размер на 554 лв. и 61 ст. 

Предлагам ведно с осигурителните вноски да вземем решение, с 

което да одобрим така направеното искане за възнаграждение за 

проведеното заседание от ОИК – Лесичово.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? Няма.  
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Моля, процедура по гласуване изплащането на 

възнаграждението на ОИК – Лесичово.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Колегата Чаушев в момента не е  в залата.  

Минаваме към точка четвърта.  

Госпожо Стефанова заповядайте.  

 

Точка 4. Доклади относно административни преписки.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № ЦИК 

09-149 от 27.04.2021 г. е постъпила докладна записка във връзка с 

изпълнението и приключването на Договор № 9 от 4.03.2021 г. с 

„Милива“ ООД. Там по договор има представена гаранция за 

изпълнение в размер на 807 лв. 60 ст. Срокът на гаранцията е до 10 

дни след приключване изпълнението на договора и окончателното 

му приемане в пълен размер.  

В тази връзка предлагам Централната избирателна комисия 

да приеме решение за връщане на гаранцията за изпълнение на 

„Милива“ ООД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване освобождаването на гаранцията на 

„Милива“ ООД и връщането.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, ЦИК-09-148 от 

27.04.2021 г. във връзка с Договор № 3 от 23.02.2021 г. с „АДВЕР 

ТЕХ“ ООД. Имаме представена гаранция за изпълнение в размер на 



9 

 

1347 лв. във връзка с това, че срокът за изпълнение е бил до 

22.03.2021 г. Гаранцията е до 10 дни след приключване 

изпълнението на договора и окончателното му приемане в пълен 

размер. 

Централната избирателна комисия е приела работата и е 

изплатила уговорената сума в договора.  

Предлагам да приемаме решение за връщане на гаранцията за 

изпълнение с „АДВЕР ТЕХ“ ООД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване освобождаването на гаранцията на 

„АДВЕР ТЕХ“ ООД.  

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

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

Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, докладвам ви за 

сведение поисканите сертификати, които ще бъдат добавени към 

съответната преписка НС-25-21-5 в оригинал от договора на 

„Милива“ ООД.  

С вх. № НС-20-154 от 27.04.2021 г. в папка от заседание на 

27.04.2021 г. сме получили писмо от Народното събрание, с което ни 

изпращат по компетентност писмо от господин И. Т.  

Моля, да се запознаете. Тук има предложение по чл. 45 от 

Конституцията във връзка с предложения за промени в Кодекса 

относно разяснителна кампания.  

Предлагам го за запознаване и евентуално за обсъждане в 

работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение. Няма. 

Колегата Николов, заповядайте. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Имам два въпроса, свързани с 

отваряне на запечатани помещения и запечатана каса.  
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Уважаеми колеги, докладвам ви с вх. № НС-06-321 от 

28.04.2021 г. искане от кмета на район „Възраждане“, Столична 

община, за отваряне на помещението, в което се съхраняват 

изборните книжа и материали от изборите, произведени на 

04.04.2021 г. Отварянето на помещението се налага с оглед 

преместването на съответните изборни книжа и материали. Иска се 

решение на Централната избирателна комисия.  

Подготвил съм писмо, което може да видите в моя папка за 

днешното заседание, до госпожа Савова, кмет на район 

„Възраждане“, което е обичайното и с което уточняваме, че на 

основание Решение № 1244-МИ от 30.09.2012 г. не е необходимо 

решение на Централната избирателна комисия, когато са налице 

обстоятелствата по точка 2.2. от решението, а именно преместване 

на изборните книжа и материали. Следва след като се осъществи 

това отваряне, да изпратят документи в Централната избирателна 

комисия, протокол за отваряне, заповед за назначената комисия и 

т.н.  

Това ми е предложението. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа в папката на колегата 

Николов, проекта на писмо. Имате ли други предложения?  

Процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма.  

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Вторият въпрос е с вх. № НС-14-18 

от 26.04.2021 г. Писмото е в моя папка за днешното заседание. То е 

от областния управител на област Русе. С него се иска разрешение за 

отваряне на запечатана каса, в която се съхраняват изборните книжа 

и материали от изборите, проведени на 26.03.2017 г. Целта на 

отварянето е архивиране на съответните изборни книжа и 

материали.  
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За запечатана каса ние нямаме режим. Разбира се, правилно е 

споменато, че в чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс е записано, че тези 

книжа на районните избирателни комисии се съхраняват в такива 

каси. Разбира се, това което е важно, че по старото решение за 

опаковане на изборни книжа и материали, действало за 

парламентарните избори 2017 г., е имало такъв режим за отваряне на 

помещения и на каси само след решение на Централната 

избирателна комисия. Сега действащото решение не предвижда 

отваряне на каса. Ние имаме прецедент, да припомня. Миналата 

седмица изпратихме аналогично писмо само за решения по 

отношение на областния управител на област Благоевград, отново с 

искане за архивиране на книжа и материали от парламентарните 

избори през 2017 г. Ето защо, аз съм приготвил същото писмо до 

господин Григоров, областния управител на област Русе, каквото 

изпратихме и до областния управител на Благоевград, в което 

третираме само достъпа до запечатаното помещение на областната 

управа. Предлагам това писмо в същия вид.  Моля, да се запознаете.  

Уточняваме, че не е необходимо никакво решение на 

Централната избирателна комисия и уточняваме, че е добре да ни 

изпратят протоколи за отваряне на помещението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

подготвения проект.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай 

Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, 

Таня Цанева); против – няма.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от кмета на община Враца, с което ни 

уведомява за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали от произведени избори и референдуми. 

Отварянията са се наложили във връзка с определение на Районен 

съд – Враца. Приложена е заповед от кмета на общината за 
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назначаване на комисия, както и протоколи за извършените действия 

от назначената със заповедта комисия.  

Докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата Ивков, 

заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, преписка НС-04-02-89 от 

19.04.2021 г. Моля ви да видите проект за отговор в предишно 

заседание. Искат се разяснения и документи. Разясненията ги даваме 

къде могат да намерят СДВР, процедурите за определяне на 

председател и заместник-председател на СИК-ове. Препращаме към 

нашите решения. За останалите книжа и документи го насочваме да 

се обърне към Областната администрация – София, където съгласно 

чл. 72, ал. 2, точка 27 от ИК се съхраняват книжата и материалите на 

РИК 23 – София.  

Моля, да гласуваме за изпращане на това писмо.  

Колеги, чухте предложението.  

Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Колегата Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № НС-04-03-69. Касае се за едно  

писмо, което е от Районния съд, което на предходното заседание 

гласувахме до ГД „ГРАО“. Докладвам, че се е върнал отговорът от 

ГД „ГРАО“ с вх. № НС-04-03-69. Казано ни е въпросното лице в кой 

избирателен списък е включен и че същият не е упражнил 

избирателното си право.  

Предлагам такъв отговор да бъде изпратен и до Софийския 

районен съд, Х състав. Да препратим данните от ГД „ГРАО“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Според мен е 

най-добре да бъде изпратено писмото. Другият вариант е съвсем 

накратко да посочим за какво става въпрос.  
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Уважаеми колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

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

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

ИВАЙЛО ИВКОВ: Входящ № МИ-06-279 от община 

Лесичово. За сведение Серьожа Лазаров, кмет на общината, ни 

изпраща писмо и протокол за отваряне на помещение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Иванова, заповядайте.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия с вх. № ЧМИ – 22-3 от 28.04.2021 г. е 

постъпило искане за предоставяне на разяснение от господин Румен 

Томов, гр. Благоевград, относно регистрация на инициативен 

комитет при произвеждане на частични избори за кмет. Във 

въпросното искане господин Томов ни уведомява, че във връзка с 

предстоящото насрочване на частични избори за кмет на 

територията на община Благоевград и вече регистриран инициативен 

комитет, образуван за издигане на независим кандидат за кмет инж. 

Румен Георгиев Томов за проведените през 2019 г. местни избори. 

Моли да му бъдат предоставен разяснения относно необходимостта 

от повторно провеждане на процедура по Изборния кодекс за 

регистрация на вече регистрирания през 2019 г. за местните избори 

инициативен комитет или извършената регистрация запазва 

действието си, както и за необходимостта от повторно изпълнение 

на изискването, обективирано в чл. 416, ал. 1, т. 2 от Изборния 

кодекс.  

Аз имам становище, но доколкото преди заседание го 

коментирахме с колеги, има и становище въпросното искане да 

остане за сведение. Затова предлагам най-напред да обсъдим дали 

въобще ще отговаряме на това искане. И ако се обединим около 

становището да отговорим, тогава ще ви кажа  и моето предложение 

за отговор.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз благодаря на колегата Иванова 

за изчерпателния доклад. Добре беше да прочетем искането на 

господин Томов. Доколкото ми е известно, той беше кмет преди 

съдебното решение на Благоевград. Считам, че Централната 

избирателна комисия с доклада на колегата Дюкенджиева от 

предходното заседание, когато ние изпратихме относимите преписки 

и приехме решение, да изпратим до президента, за да може да се 

осъществи и да издаде съответният указ. Наша работа, колеги, не е 

да даваме разяснения и правни консултации във връзка с 

прилагането на Изборния кодекс на нито един от кандидатите, било 

той и някой различен от господин Томов. И считам, че ние сме 

спазвали тази практиката. Така че аз ще приема направеното в 

доклада, възможност за решение на Централната избирателна 

комисия, а именно да приемем за сведение. Считам, че освен за 

сведение, за друго не можем да приемем това искане.  

Ние не дължим отговор, защото ние не може да разясняваме 

и да даваме консултации на всеки един кандидат, без значение за 

какъв избор става въпрос. Това не е в нашите правомощия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да остане за сведение. Има ли друго предложение за 

отговор? Няма. 

Остава за сведение.  

Колеги, и аз да докладвам. На първо място, докладвам 

постъпилото писмо от страна на министъра на правосъдието, 

госпожа Ахладова, с което се иска информация по отношение на 

партиите и коалициите, които са получили не по-малко от 1 на сто 

от действителните гласове от изборите за народни представители на 

04.04.2021 г. в страната и извън страната и коалициите и партиите, 

които са получили не по-малко от 4 на сто.  

В тази връзка самото писмо на госпожа Ахладова и съответно 

писмото, което получихме, с оглед получаването на достоверната 

информация от Информационно обслужване, бяха на доклад на 

колегата Солакова. Тъй като тя днес отсъства, докладвам изготвения 
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проект на писмо, който да бъде изпратен, към което прилагаме като 

приложение и съответно информацията по отношение на партиите и 

коалициите за получените действителни гласове, така както е 

оформено.  

Има ли други предложения? Няма. 

Моля процедура по гласуване.  

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

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

Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина 

Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, 

Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня 

Цанева); против – няма.  

Уважаеми колеги, днес по време на заседанието пристигна и 

писмо от страна на председателя на Народното събрание, госпожа 

Митева, с което ни уведомява, че от 13 април са започнали 

ремонтните дейности в северното крило на сградата на Народното 

събрание, където се помещава и Централната избирателна комисия. 

И с оглед този ремонт, те предлагат до преместването на 

Централната избирателна комисия в друга сграда, да бъдат заети 

временно помещенията на втория етаж, които са посочени в схемата, 

отбелязани са в зелено. Входящ № ЦИК-02-56/6 от 29.04.2021 г., 

както и за заседанията на Централната избирателна комисия да бъде 

използвана зала 242, която да бъде ползвана в дните, когато не се 

провеждат заседания на комисии от 45-то Народно събрание, като 

предоставят и съдействие за пренасянето на ЦИК в посочените 

свободни кабинети в периода от 10 до 15 май 2021 г. В тази връзка, 

моля да се запознаете. Другият вариант е да бъдат преместени на 

третия етаж. Ще ги видите, отбелязани са.  

Предлагам да възложим на директора на дирекция 

„Администрация“ госпожа Манолова да бъде извършен оглед с 

оглед това дали са достатъчни тези помещения, за да може другата 

седмица на заседанието на 5 май комисията да вземе и решението 

как да се извърши преместването на Комисията в тези помещения, 

които ни се предоставят за ползване.  

Има ли друго предложение?  
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Колеги, има предложение колегите, които желаят да бъдат 

огледани кабинетите, в които при всички случаи ще бъдем 

преместени.  

Няма други предложения.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, входящ № НС-04-03-

66 от 28.04.2021 г. е получен от МРРБ отговор на запитване от ЦИК. 

Изпратено е по компетентност на тях, писмо от Първо районно 

управление на МВР – Добрич, относно едно лице с посочени три 

имена и ЕГН, дали е гласувало, в колко избирателни секции е 

гласувало за народни представители на 04.04.2021 г. и в кои.  

Искам да уточня, че отговорът на господин Гетов, главен 

директор на ГД „ГРАО“, е изпратен до началника на сектор 

„Разследване“ – Добрич, и копието е до нас. Във връзка с писмото с 

посочения номер ни информира, че поредицата от десет цифри, 

което е посочено като ЕГН, не отговаря на критериите за формиране 

на единен граждански номер. Тоест поредицата не образува ЕГН. В 

печатаните списъци не фигурира лице с посочените от вас данни. 

Съгласно Електронния регистър на населението на Национална база 

данни има едно лице с упоменатото име, което е родено на 25 март 

1985 г. , а не на 05.02.1995 г., поради което счита, че търсеното от 

тях лице е друго.  

Предлагам да остане за сведение, тъй като е изпратено до 

началника на сектор „Разследване“ – Добрич. Те да си актуализират 

информацията, която желаят да получат от нас относно лицето.  

Предлагам това да остане за сведение.  

Входящ № НС-04-03-68 от 28.04.2021 г., отново препратено 

по компетентност искане от началника на сектор „Разследване“ в 

Добрич, Първо районно, по отношение на едно лице в колко секции 

е гласувало. Същото което казах за предходното лице. Отново към 

МРРБ, Гражданска администрация „Административно обслужване“. 

Отговарят с копие до нас, че посочената поредица от 10 цифри, не 

отговаря на критериите за формиране на единен граждански номер, 

т.е. не образува поредица за ЕГН и няма такова лице с посочените 

имена.  
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Предлагам да остане за сведение, тъй като е отговорно 

директно на госпожа Тодорова, началника на сектор „Разследване“ в 

първо РПУ – Добрич.  

Входящ № НС-04-03-67 от 28.04.2021 г. Отговор до 

председателя на Централната избирателна комисия във връзка със 

запитване. Постъпило е от Първо районно управление на МВР – 

Столична дирекция на вътрешните работи, по отношение на едно 

лице, с посочени три имена и ЕГН. Дали е с адресна регистрация в 

София, с посочен адрес, дали е упражнил правото си на глас на 

произведените на 04.04.2021 г. парламентарни избори. Ако е 

упражнило правото си на глас, в коя избирателна секция и адреса на 

изборното място. На предходното заседание ви докладвах, че това е 

във връзка с наказателно дело от общ характер по описа на СРС 131 

състав. Питат от полицията. Във връзка с това е постъпило писмо до 

председателя на ЦИК, с което ни уведомяват, че лицето с посочени 

три имена с ЕГН е включено в избирателния списък на секция 2, 

район „Лозенец“, Столична община. Същата не е упражнила 

избирателното си право.  

Предлагам да изпратим този отговор на началник сектор, 

главен инспектор Тонев от Първо районно управление – Столична 

дирекция на вътрешните работи. Това е предложението ми.  

Дали ще изпратим преразказано отговора на МРРБ или 

директно да им препратим получения отговор. Не чух как 

процедирахме с колегата Ивков. Какво решение взе Централата 

избирателна комисия. Това е почти същият казус.  

Колеги, предлагам да изпратим отговор на запитващите, 

Столична дирекция на вътрешните работи, и да им изложим 

фактите, съдържащи се в писмото от ГД „ГРАО“ до Централата 

избирателна комисия, по отношение на това лице. Това е 

предложението ми.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 
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Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

Минаваме към точка пета.  

Господин Николов, заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по административнонаказателни преписки. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, което е постъпило с вх. № НС-04-02-56/1 от 23.04.2021 г. от 

старши разследващ полицай при СДВР.  

Писмото е в развитие при това по конкретна преписка, 

досъдебно производство 5097/21. Бяха ни поискани доказателства, 

информация, относно това, кое лице е представило заявление за 

регистрация на партията „Български национален съюз“, респективно 

допълнителен списък на избиратели, които подкрепят регистрацията 

на тази партия.   

Също така ни беше искана конкретна страница от конкретния 

списък. Ние предоставихме тази информация своевременно.  

Сега се искат от нас няколко групи факти, а именно да се 

извърши справка в списъка на подкрепящите, дали фигурира едно 

конкретно физическо лице. Посочено е ЕГН-то. Кога са подадени 

документите, включително допълнителния списък. Кой служител ги 

е приел, три имена, телефони, кое лице е предоставило пред ЦИК 

списъка на гласоподавателите. Става дума за допълнителния списък.  

Това, което ни питат по конкретното досъдебно 

производство, е заверени копия на страница 24 от списъка на лицата, 

както и да ни предоставите всички данни, с които разполагате за 

лицето внесло тези списъци. Ние с допълнителни данни не 

разполагаме, но съм приготвил писмо, което може да го видите в 

моя папка от предходното заседание, а именно от 27.04.2021 г. № 74-

48, с което представяме всички доказателства и факти, които ни 

изискат.  

Това е предложението.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИНА СТЕФАНОВА: 

Колеги, процедура по гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Катя 

Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Йосифова, Таня Цанева); против – няма.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Областна дирекция на МВР – Хасково, с което ни 

уведомяват, че им е изпратен по делегация от ВКП сигнал от Румяна 

Дечева, който ни изпращат приложено към настоящето писмо. В 

този сигнал се казва, че при гласуването на 04.04.2021 г. в гр. 

Хасково наблюдатели са установили в един квартал по-висока 

активност в сравнение със средната за региона. И по-специално са 

убедени, че в кутиите с контролните номера от бюлетините в две 

конкретни секции считат, че ще се намерят такива контролни номера 

от бюлетините, които не съответстват с номерата на кочаните с 

бюлетините, предадени в тези секции.  

И в тази връзка към нас се отправят пет въпроса.  

Постъпвал ли е в ЦИК сигнал, съдържащ изложените факти и 

обстоятелства за извършени нарушения в тези две секции? 

Съхраняват ли се и къде бюлетините от парламентарните 

избори на 04.04.2021 г. на въпросните две секционни избирателни 

секции, както и къде се съхраняват отрязъците с номерата от 

бюлетините в тези две секции?  

Извършвана ли е проверка за съответствие на бюлетините с 

техните отрязъци по номера на посочените секции.  

Моля, да уведомим установяването на несъответствията, 

може ли да промени изборните резултати от проведените избори на 

04.04.2021 г.  

Подготвила съм отговор, с който уведомяваме Областна 

дирекция на МВР – Хасково, че в Централата избирателна комисия 

не е постъпвал сигнал за нарушение в тези две секции. Бюлетините и 

отрязъците с номерата от произведените избори в посочените по-

горе секции се съхраняват в общинската администрация в община 

Хасково съгласно Решение № 2220-НС от 15.03.2021 г. Чувалите се 
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предават в съответната общинска администрация по 

местонахождението на секционните избирателни комисии. В случая 

аз съм проверила. Това е община Хасково.  

По точка 4 отговаряме, че съгласно Методическите указания 

трябва да се извършва такава проверка, но не можем да дадем 

категоричен отговор в тези секционни избирателни комисии дали е 

извършвана.  

По точка 5 съм отговорила, че в срока по чл. 305, ал.2, тоест 

15-дневен срок след обявяване на изборите, органът по чл. 150 от 

Конституцията не е сезирал Конституционния съд с мотивирано 

искане да се произнесе по законността на изборите.  

Знаете, че пленумът на съдиите на Върховния 

административен съд единодушно прие да не се сезира 

Конституционният съд. В този смисъл, мисля че отговаряме и на 

въпроса по точка 5 от писмото.  

Предлагам да гласуваме този отговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Процедура по 

гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

уважаеми колеги, тъй като съм включена в точка „Разни“ с две 

преписки, които касаят разпределение и касаят приемането и 

предаването на изборните книжа и материали от чужбина, във 

връзка със спешност, моля да бъда преместена по-напред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-04-01-298. 

Това е преписка, която е получена по електронната поща и е във 

връзка с предходно писмо на Министерството на външните работи. 

Припомням, на предходно заседание получихме писмо от господин 

Кондов, който ни информира, че има готовност Министерството на 
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външните работи да предостави в ЦИК изборните книжа и 

материали. 

Ние приехме писмо, с което ги уведомихме за 29.04.2021 г., и 

аз като докладчик по преписката съм възложила на директора на 

дирекция „Администрация“ да организира приемането и 

предаването. Виждам, че и председателската резолюция, наред с 

моята, е за организация на достъп от госпожа Манолова до 

помещението.  

В писмото, което е приложено, се информират с какви 

автомобили, съответно с номерата, както и служителите, които ще 

присъстват на приемането и предаването.  

В оперативен порядък бях уведомена днес от госпожа 

Манолова, че долу са служители от администрацията, които приемат 

и предават съответно изборните книжа в достъпа до помещението. 

Беше ми зададен въпроса кой да подпише приемо-

предавателния протокол. Аз, като юрист, по моето скромно мнение 

приемането и предаването се обективира в един протокол, който 

всъщност отразява действията на страните по приемане и предаване. 

Бях уведомена, че от администрацията на Министерството на 

външните работи в лицето, не знам дали правилно възпроизвеждам 

телефонния разговор с директора на дирекция „Администрация“, ще 

разпише господин П. Не знам дали е така името му. Моля 

Централата избирателна комисия да вземе решение да упълномощим 

лице, което да подпише приемо-предавателния протокол.  

Считам, че въпреки негласното предложение, аз да подпиша 

този протокол като член на Комисията, който присъства на 

заседанието и не е присъствал на приемо-предаването. Не мога с 

подписа си да обективирам приемането и предаването. Това може да 

стане от съответните служители.  

Това е моето мнение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, предложението е да бъде подписан протоколът от 

служителите, които са приели книжата от страна на Централната 

избирателна комисия. 

Има ли друго предложение?  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми господин председател, 

моля за коректност. Аз не съм направила предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, нека да 

обсъдим кой да разпише от името на Централната избирателна 

комисия. 

Няма предложение.  

Колеги, предложението е дали да бъдат членове на 

Централната избирателна комисия или да бъдат служителите от 

името на Централата избирателна комисия, които са присъствали 

при приемането на книжата.  

Аз предлагам освен председателят, с мен да разпише и 

секретарят на Комисията, а имено госпожа Стефанова в момента.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ще подпиша с председателя 

заедно, като ръководител на група гласуване извън страната. Но 

считам, че тези неща от отговорното лице от администрацията, 

преди организиране, след като е възложено, би следвало да се 

представят на вниманието на ЦИК за приемане на съответните 

протоколни решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване упълномощаването на председателя и 

госпожа Ганчева да подпишем протокола за приемането на книжата.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария 

Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Силвия 

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

Преминаваме към точка шеста.  

Госпожо Иванова заповядайте.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-08-141/1 от 

23.04.2021 г. сме получили определение от Върховен 

административен съд № 5186 от 23.04.2021 г. по административно 

дело № 4372 от 2021 г. Производството е било образувано по жалба 
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на Пламен Стоянов Велчев, кандидат за народен представител от 

политическа партия „Българско национално обединение“ против 

Решение № 2446-НС от 13.04.2021 г. на Централната избирателна 

комисия, с което е оставена без разглеждане неговата жалба против 

решение № 200 от 4.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – 

Варненски. Изложени са познати мотиви на Централната 

избирателна комисия, а именно, че за да е компетентен да се 

произнесе Върховният административен съд, е необходимо с 

решението на Централната избирателна комисия да е бил отменен 

или изменен актът на районната избирателна комисия, каквото в 

случая обстоятелство не е налице, поради което съдът е постановил 

определение, с което е прекратил производството по 

административно дело № 4372 по описа на ВАС и го е изпратил по 

подсъдност на компетентния съд, в случая Административен съд –

Варна.  

Колеги, докладвам ви постъпило в Централната избирателна 

комисия по имейл с вх. № НС-08-145 от 23.04.2021 г., впоследствие 

и в оригинал, определение от 23.04.2021 г. на Върховния 

административен съд на Република България, IV отделение, по 

административно дело № 3603 от 2021 г.  

Колеги, това е делото, известно като делото за 

видеонаблюдението и видеозаснемането, с въпросното определение, 

което е много обстойно, на 20 и няколко страници.  

Съдът е решил, че след проведено открито съдебно заседание 

по касационното дело, съответният съдебен състав е счел, че са 

налице необходимост от спиране на производството и отправяне на 

преюдициално запитване до съда на Европейския съюз, поради 

което е отменил дадения ход по съществото на спора в откритото 

съдебно заседание от 14.04.2021 г. и е отправил преюдициално 

запитване до съда на Европейския съюз съгласно чл. 267, § 1, букви 

„а“ и „б“ от договора за функциониране на Европейския съюз с 

поставени въпроси, с които може да се запознаете по делото, в моя 

папка от предходно заседание.  

Колеги, на следващо място ще ви докладвам, мисля че 

колегата Стефанова ще ви докладва аналогично на първото 
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определение, което ви докладвах, за прекратяване на производството 

по делото пред ВАС, по жалбата на Пламен Стоянов Велчев и 

изпращането му на компетентния административен съд. При мен е 

разпределено вече прекратеното производство по административно 

дело № 4373 от 2021 г. на ВАС. В този случай се касае за жалба на 

Даниела Петрова Георгиева срещу Решение № 2445 на Централната 

избирателна комисия, за разглеждане по подсъдност от 

компетентния административен съд. Това е Административен съд – 

Варна, като вече след препращането на Административен съд – 

Варна имаме образувано производство. А именно административно 

дело № 892 от 2021 г. на Административен съд –Варна.  

Докладвам ви го за сведение.  

Последните два доклада, които ще направя в тази точка, са 

свързани с един и същи сигнал, които са ни препратени по 

компетентност от Министерството на вътрешните работи – 

Столична дирекция на вътрешните работи. И двете са от заместник-

директор на СДВР – старши комисар М. Б.  

Става дума за сигнал от госпожа Мая Божидарова Манолова-

Найденова за извършено нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс и 

за евентуално осъществен състав на престъпление по Наказателния 

кодекс, като след извършена от мен справка вие ще видите, че 

сигналите са адресирани и до председателя на ЦИК. След извършена 

справка в деловодната система на Централната избирателна 

комисия, както и в електронния регистър, който водим за жалбите и 

сигналите в деня на изборите на 04.04.2021 г., се установява, че 

такъв сигнал в Централната избирателна комисия от госпожа Мая 

Манолова не е постъпвал.  

Казах ви, че става дума за един и същи сигнал. Единият е 

внесен от госпожа Мая Манолова на 05.04.2021 г. в съответната 

Столична дирекция. Малко по-късно същият сигнал е входиран в 

Министерството на външните работи на 09.04.2021 г.  

Всичко се свежда до това, че в качеството си на кандидат за 

народен представител тя е приложила към сигнала и удостоверение, 

че е кандидат за народен представител. Тя ни сигнализира и сезира 

по повод на многобройни сигнали, получени в офиса на Сдружение 
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„Изправи се ВГ“ в София, относно свидетелства за груби нарушения 

на императивни разпоредби и правила на ИК и безпардонно 

потъпкване на принципите на демокрацията и правовата държава.  

Става дума за разпространяването на агитационен материал, 

според нея, под формата на залепващ се стикер с лика на Бойко 

Борисов върху фон на българския трикольор, с надпис „Моят 

премиер“, който се раздава от активисти на партията, 

председателствана от премиера. Тя твърди, че са нарушени 

императивни разпоредби и забрани на ИК. Заедно с горепосочените 

нарушения, казва госпожа Манолова, данните сочат за ползване на 

визирания агитационен материал, като стикерите се поставят върху 

автомобили и други превозни средства, което застрашавало 

безопасността на движението, живота и здравето на гражданите.  

Съгласно предоставената информация не се сочи кой е 

предоставил тази информация. Тези стикери се твърди, че са били 

разпространявани към 02.04.2021 г.  

Следващото твърдение е, че данните сочат и на специална 

цел на стикера, а именно използване на същия като политически 

чадър на притежателите на стикера, своеобразен пропуск за 

безпрепятствено извършване на действия, които биха 

представлявали закононарушение или деяния, които могат да 

покрият състав на предвидено в Наказателния кодекс престъпление. 

Като ви казах в Централната избирателна комисия независимо, че 

председателят на ЦИК е посочен като първи адресат на този сигнал, 

нито на 5 април, нито на 9 април са постъпвали такива сигнали за 

конкретни нарушения на Изборния кодекс. Поне на мен не ми беше 

предоставена такава информация от деловодството. Съжалявам, ако 

е докладвано. Не можах да го открия. 

Това, което аз лично ще ви предоставя, с оглед липсата на 

каквито и да било конкретни твърдения, с оглед на това, че ЦИК 

осъществява контрол в рамките на предизборната кампания, тези 

сигнали за мен пристигат далеч отвъд рамките, в които Централната 

избирателна комисия е компетентна да контролира допуснати 

евентуални нарушения на Изборния кодекс в рамките на тази 

кампания. Аз ще ви ги предложа за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Има ли друго предложение? Господин Ивков, заповядайте.  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Има сигнал, но ние трябва да се 

произнесем. Може да е без разглеждане, може че не е установено 

нарушение. Защо за сведение? Аз не съм съгласен да е за сведение. 

Още повече, че половин час ни го обяснява колегата и накрая за 

сведение. Ние реално го разгледахме вече.  

Според мен трябва да видим налице ли е нарушение на 

Изборния кодекс. Ако е налице, да установим. Ако не е налице, да не 

установим. Ако има колегата данни да е без разглеждане, да се 

обоснове защо без разглеждане. Какво значи този сигнал, изпраща 

ни го МВР, за сведение. Препращат ни го да се произнесем по 

компетентност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Иванова.  

КАТЯ ИВАНОВА: Аз няма да направя друго предложение, 

освен тези сигнали да останат за сведение по две причини.  

Докладвах ги подробно, не за да запозная колегите, които би 

следвало да са се запознали с тях, а с оглед на това, че липсват 

каквито и да било конкретни твърдения. Самата госпожа Манолова 

не казва, че е видяла или е установила такова нарушение. Тя твърди 

за постъпили такива сигнали незнайно от кого в офиса на 

Сдружение „Изправи се. БГ“.  

Отделно от това се твърди осъществяването на деяния, които 

представляват престъпления по смисъла на НК и може би за това са 

изпратени и в МВР. Ако колегата Ивков има друго предложение и 

Комисията се обедини около него, но това е моето предложение като 

докладчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

друго предложение?  

ИВАЙЛО ИВКОВ: Не е колегата Иванова, която да казва кой 

да прави предложение и кой да не прави. Аз само казвам, че след 

като има сигнал, с който сме сезирани, и след като тя казва, че няма 

достатъчно данни за извършване на нарушение, би следвало и 
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нормалната практика на ЦИК да е да не пишем в регистъра за 

сведение. Какво значи за сведение. За сведение значи, че изобщо не 

ни интересуват сигналите. 

От смисъла на това, което тя казва, излиза, че ние нямаме 

достатъчно данни за извършено нарушение. Тоест не знаем нито кой 

е извършителят, нито кога се е случило. Би имало нарушение, 

доколкото виждам, само ако е в изборния ден нарушаване на едната 

разпоредба за забрана на агитация в изборния и предизборния ден. И 

другата разпоредба, която би могла да се установи, че е нарушена, е 

ползване на българския флаг. Имаме сигнал. Препратен ни е 

сигналът и трябва да видим ние установяваме ли нарушение или не, 

според мен. И това е правилното за ЦИК. Това, че тя е скована от 

страх в момента и не смее да направи предложение, не значи, че 

ЦИК трябва да взима такива смехотворни решения, за сведение.  

КАТЯ ИВАНОВА: Лично обяснение. Колеги Ивков, моля без 

квалификации какво смея и какво не смея. Достатъчно пъти съм 

правила предложения за установяване на нарушения и съм готвила 

проекти на решения. Лично от изложеното във въпросния сигнал, 

който ни е препратен, аз не считам, че следва да се произнасяме 

относно състав на някакво конкретно нарушение по Изборния 

кодекс и затова не правя такова предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли 

предложение по същество на сигнала, който ни е изпратен? Няма. 

Остава за сведение.  

Госпожо Стефанова, заповядайте.  

КРИСТИНА СТЕФАНОВА: Колеги, вх. № НС-08-140/1. 

Получили сме определение № 5205 от Върховния административен 

съд. Производството е образувано по жалба на Д. П.                                     

Г., застъпник в СИК № 29, против наше Решение № 2445-НС от 

13.04.2021 г. С него е оставена без разглеждане жалбата на                   

Д. Г. срещу решение № 202 от 04.04.2021 г. на РИК в                              

Трети изборен район – Варненски. Като жалбата е разгледана от 

Върховен административен съд с обжалваното Решение 2445 и е 

оставена без разглеждане срещу решение № 202. Липсва 

произнасяне по същество. От там и правни последици. Аналогично 
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на докладваното производство от колегата Иванова. Върховният 

административен съд изпраща по компетентност за разглеждане на 

Административен съд – Варна, като прекратява производството. 

Докладвам го за сведение.  

Вх. № НС-08-147. Тук имаме съобщение с разпореждане 

№ 5533 от 27.04.2021 г. по административно дело № 893 на 

Административен съд – Варна. То е образувано по повод жалба на 

П. С. В. срещу решение № 200 на РИК – Варненски,                                

както и срещу наше Решение №2446-НС, което не потвърждава 

решение № 200 от 04.04.2021 г.  

Докладвам го за сведение.  

Колеги, в папка от предходно заседание на 27.04.2021 г. е 

публикувана жалба НС-11-89 от 27.04.2021 г. от А. М.                                  

Е., представител на „Воля“ и НФСБ. Той ни казва, че при 

произведените избори на 04.04.2021 г. в Бургас в секции № 25, 

№ 47 – Бургас, и № 23 – Айтос, граждани гласували с бюлетина 24 и 

преференция 108 са установили, че бюлетините им липсват и не са 

отразени в протоколите.  

Предлагам жалбата да остане за сведение. На 27.04.2021 г. 

извърших проверка в тези три посочени протокола. Имаме отразени 

преференции със 108, като без преференции е много малък броят, в 

Айтос двама и в секция № 47 трима.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колегата 

Бойкинова.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Софийския районен съд, с което ни връщат преписката 

ведно с решение на Софийския районен съд, с което се потвърждава 

Решение на Централната избирателна комисия № 1774, с което сме 

наложили имуществена санкция на „Пик Нюз“ ЕООД. Също така 

осъден е „Пик Нюз“ ЕООД да заплати сумата от 100 лв. за 

юрисконсултско възнаграждение. Решението е влязло в сила на 

09.02.2021 г. Съдът в мотивите на решението си приема, че 

независимо, че актът за установяване на административно 

нарушение е съставен в нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗАН, тоест в 

отсъствие на нарушителя. Според съда това не може да се окачестви 



29 

 

като съществено по начин, по който необратимо да опорочи правото 

на защита на нарушителя. МИ-0879/1 от 22.04.2021 г.  

По съществото на спора Софийският районен съд приема, че 

безспорно е доказано, че в изборния ден на 03.11.2019 г., това е 

втори тур на изборите за кметове на общини. На интернет 

страницата на ПИК.БГ е публикувана информация с резултати от 

допитвания до общественото мнение, с което формално е 

осъществено нарушението на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.  

Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме молба за издаване 

на изпълнителен лист за сумата от 100 лв., присъдени разноски в 

полза на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението.  

Процедура по гласуване.  

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

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

Катя Иванова, Кристина Стефанова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, 

Таня Цанева,); против – няма.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Докладвам ви още една преписка от 

Софийския районен съд, с която ни връщат преписката. С решение 

Софийският районен съд е отменил Решение № 1775на Централната 

избирателна комисия, с което сме наложили имуществена санкция 

на „Пик Нюз“ ЕООД. Съдът в мотивите си е приел, че при 

издаването на акта за установяване на нарушение са допуснати 

съществени процесуални нарушения, а именно че той е съставен в 

отсъствието на нарушителя.  

И по същество съдът е изложил мотиви, че публикуването и 

огласяването на резултати от допитване до общественото мнение не 

съставлява нарушение на чл. 205. Централната избирателна комисия 

е обжалвала решението на Софийския районен съд, който е приел, че 

при издаването на акта и съответно на решението за имуществена 

санкция са допуснати съществени процесуални нарушения, като не е 

съгласена с извода на Софийския районен съд. Независимо от това 
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решението на Софийския районен съд остава в сила, но по по-

различни мотиви.  

Докладвам ви за сведение това решение.  

Също така ви докладвам и частна жалба от БА ООД и Авенир 

21 срещу определение на Софийския районен съд, с което е 

прекратено производството по делото.  

Докладвам ви за сведение тази частна жалба.  

Докладвам ви писмо от Национално сдружение „Народно 

щастие“, в което се казва, че на 04.04.2021 г. са се произвели 

изборите за Народно събрание, като управителният съвет на това 

национално сдружение, всичките негови седем членове, са били 

членове на секционни избирателни комисии. В писмото се казва, че 

на 02.04.2021 г. на страницата на Централната избирателна комисия 

в подраздел „Решения на районни избирателни комисии“ в 24-та 

РИК са публикувани две решения на РИК 24 относно промяната на 

съставите на СИК – Подуяне и СИК – Кремиковци. В тези решения 

са публикувани ЕГН-тата на членовете, както и данни от коя партия 

са номинирани. Твърдя, че това е нарушение на регламента за 

защита обработка на личните данни. Сигнализирали са Централната 

избирателна комисия със сигнал, който е докладван. И отправят 

искане към ЦИК на основание на разпоредбите на българското и 

европейското законодателство, да установи нарушение и да наложи 

санкции.  

Припомням ви, че Централната избирателна комисия в 

изпълнение на правомощията си след получаване на този сигнал 

незабавно премахна ЕГН-тата, личните данни на тези членове на 

секционната избирателна комисия. Съответно указахме на районна 

избирателна комисия да спазва указанията за РИК при обработване и 

защита на личните данни, като изискахме обяснения, поради какво 

се е наложил този пропуск. Обяснението беше, че пропускът е 

технически поради големия брой обем информация, която е 

следвало в този ден районна избирателна комисия да публикува, 

поради което ви докладвам за сведение това писмо.  

Докладвам ви и призовка от Административен съд – София-

град, за насрочено дело на 14.05.2021 г. То е по жалба на 
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Централната избирателна комисия срещу решение на Софийския 

районен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Минаваме към 

точка трета.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

 

Точка 3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане от 

кмета на община Баните, с вх. № МИ-06-218-22-3-21. Искането е във 

връзка с това, че са извършени разходи за пътуване на членове на 

общинската избирателна комисия за периода 19.01.2021 г. – 

12.03.2021 г. Искат Централната избирателна комисия да им приведе 

необходимите средства в размер на 714 лв. и 35 ст. по съответна 

банкова сметка.  

В моя вътрешна папка има отговор. По същество се 

позоваваме на наше Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г., като 

казваме съгласно точка 10, че всъщност тези разходи трябва да се 

изплатят от бюджета на общината за сметка на държавния бюджет, а 

не са за сметка на бюджета на Централната избирателна комисия. 

Това е отговорът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Процедура по гласуване.   

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Решение № 2769-МИ от 26.04.2021 г. сме 

получили искане от Общинска избирателна комисия – Силистра, за 

изплащане на възнаграждения за дежурства, а именно на 

25.03.2021 г. Едно дежурство за председател, който съответно е 

присъствал на заседание на общинския съвет за новоизбран 

общински съветник, и съответните връчвания на документи.  

Предлагам да се одобри. Но се иска и на 20.04.2021 г. 

дежурства на председател, секретар и член, на което се твърди, че са 
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разгледали наше писмо до ОИК – Силистра, във връзка със справка 

за изплащане на възнаграждения на членове на ОИК – Силистра.  

Предлагам това искане за изплащане на дежурства да не бъде 

уважено. Няма основание в наше решение за изплащане, за 

разглеждане на писмо на ЦИК, в което ние сме им казали, че ще им 

платим съответните възнаграждения за съответния период от време. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист. И нашият 

контрольор също е заявил, че за дежурството, за което и аз твърдя, 

че не бива да се изплаща, също твърди, че няма основание, съгласно 

наше Решение № 1666-МИ и Решение № 1685-МИ 2019 г.  

Предлагам това искане за изплащане на възнаграждения на 

20.04.2021 г. да не се изплати. За другото да се изплати.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване възнаграждението за ОИК – 

Силистра. Дежурствата за 24.04.2021 г. да не се изплащат. Да се 

изплати за 25.03.2021 г.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може ли да направя едно предложение. 

Не е в системния подход тук. Предлагам да се махне банера от 

визията от изборите – Ти решаваш. И да се замени със знамето на 

нашата стандартна страница. Предлагам да се премахне 

изображението, което беше само за изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението.  

Процедура по гласуване протоколното решение.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Преминаваме към точка седма.  

Госпожо Бойкинова, заповядайте. 
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Точка 7. Доклад относно заявление по ЗДОИ.  

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в предходно 

заседание ви докладвах заявление за достъп до обществена 

информация от госпожа Матева, госпожа Гологанова, господин 

Милоев, господин Пачиков, госпожа Дечева, господин Цицелков и 

господин Манов. Запознах ви с въпросите си. Сега ви предлагам 

отговора. Предлагам да отговорим, че с протоколно решение от 

04.04.2021 г. Централната избирателна комисия реши да се 

преустанови гласуването с машини на територията на 

многомандатен изборен район – Велико Търново. Това са 313 

секционни избирателни комисии, както и че в 780 секции са 

установени несъответствия между прочетените данни от 

записващите технически устройства и вписаните от ЦИК в 

протокола за установяване на резултатите, като възможните причини 

за това са грешки при пренасянето на данни в секционния протокол, 

в това число и на не точно преписване на данните от разпечатката от 

машината.  

Като Централната избирателна комисия сравни тези данни от 

протоколите. Одобри анализ на несъответствията и публикува 

окончателните числови данни от изборите за народни представители 

с Решение № 2427. Както и че в 88 машини са установени дефекти, 

дължащи се на следните причини: Повреда на машината било в 

началото на изборния ден, след стартиране на гласуването, 

разменени машини в съседни секционни избирателни комисии, като 

в 11 секционни избирателни комисии не са предоставили 

записващите и технически устройства в РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

отговора, който е качен във вътрешната мрежа, изготвен от колегата 

Бойкинова.  

Има ли други предложения? Няма.  

Процедура по гласуване на отговора.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 
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Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Йосифова, Таня Цанева); 

против – 2 (Кристина Стефанова, Ивайло Ивков). 

Решението е прието.  

Минаваме към точка осма.  

Колега Войнов, заповядайте.  

 

Точка 8. Разни. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, първият ми доклад е в 

точка „Административни преписки“.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-00-359/1 от 19.04.2021 г. 

Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и относно 

изпълнение на Договор № 14 от 16.03.2021 г. за обществена поръчка 

с предмет „Възлагане на компютърната обработка на данните в РИК 

и ЦИК от гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК за 

резултатите от изборите за народни представители на 04.04.2021 г.“. 

С писмото ни изпращат приемо-предавателен протокол за 

изпълнение на дейностите по точка 1.1. по договора.  

Изготвено е становище с вх. № ЦИК 09-152 от 29.04.2021 г. 

от главния юрисконсулт в дирекция „Администрация“. В 

становището се констатира, че дейностите, описани спрямо 

предавателния протокол, съответстват на дейностите по точка 1.1., 

букви „а“ и „б“ от предмета на договора.  

Съгласно точка 5.1.1. от договора цената за извършените 

дейности е 3 млн. 732 000 лв. с ДДС.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение за приемане на изпълнението на дейностите по точка 5.1.1. 

Да бъдат подписани приемо-предавателните протоколи. И да се 

извърши плащането след издадена от изпълнителя фактура.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението да одобрим дейността, за да може да бъде извършено 

плащането, така както е предвидено по договора и да бъда 

упълномощен да подпиша протокола за приемането на работата.  

Процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 
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Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Колеги, поради липсата на кворум прекъсвам заседанието за 

10 минути.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.  

В точка „Разни“, колега Джеров, заповядайте.  

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Уважаеми колеги, за сведение ви 

докладвам вх. № НС-22-17-21 от 27.04.2021 г. Това са предложения, 

разсъждения на господин П., относно облекчаването на 

избирателния процес като цяло. Това са негови разсъждения. 

Докладвам ви го за сведение.  

Уважаеми колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-06-52 от 

26.04.2021 г. на община Мъглиж. Изпращат преписката със 

съответните копия от заповед, с копие от протокол и копие от писмо 

с входящите номера. Преписката е окомплектована в цялост, 

относно отваряне на запечатани помещения.  

Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Цанева, заповядайте.  

ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви за запознаване 

доклада на Асоциация „Прозрачност без граници“ от наблюдение на 

изборите, произведени на 04.04.2021 г. Докладът е с вх. № НС-18-23 

в папка от 27.04.2021 г. Докладът е задълбочен, подробен, интересен 

е. Докладвам го за запознаване. 

Докладвам ви за сведение становище спешно на 

Обществения съвет към ЦИК, което са отправили към председателя 

на Народното събрание, относно това, че са силно притеснени, че не 

всички наблюдатели  имат право да удостоверяват съответствието на 

машините, а само тези, които наброяват повече от 50 души.  

Докладвам ви с вх. № ЦИК-12-26 от 28.04.2021 г. Това са пет 

протокола за проведени заседания онлайн на Обществения съвет. 
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Като предлагам да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия в секция Обществен съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, 

процедура по гласуване. 

Който е за да бъдат качени на страницата в частта, която е на 

Обществения съвет.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Александър Андреев, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Кристина Стефанова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Силвия 

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

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото заседание ще бъде допълнително насрочено, за 

което ще бъдете уведомени на електронната поща и съответно на 

телефон, за часа и деня, в който ще бъде проведено.  

Благодаря ви.  

Весели празници!  

 

(Закрито в 13,10 часа) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Александър Андреев 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Кристина Стефанова 

 

 

 

 

 

 

Стенографи:  

Силвия Михайлова 


