
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 339 

 

На 5 май 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади относно машинното гласуване. 

  Докладват: Емил Войнов, Николай Николов 

2. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Александър Андреев, Силва 

Дюкенджиева, Севинч Солакова, Мирослав 

Джеров, Емил Войнов, Ивайло Ивков 

3.  Разни. 

Докладват: Силва Дюкенджиева, Таня Цанева, 

Емил Войнов, 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева, 

Таня Йосифова, Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, Катя Иванова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева.  

ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Паскал 

Бояджийски,  Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11,25 ч. и председателствано от 
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господин Александър Андреев – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 5 май 2021 г.  

Преди всичко бих искал да честитя празниците, които 

отминаха. Да си пожелаем здраве и благоденствие както на нас, така 

и на всички българи. 

Във вътрешната мрежа виждате публикуван проект за дневен 

ред. Той е кратък, състои се от три точки. Има ли желаещи да се 

включат допълнително? 

 Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Господин председател, ще докладвам 

двата последни доклада. Единият е за административни преписки, а 

другият е едно писмо за сведение. Тоест, за административни 

преписки са. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Ще Ви включа в 

точка „Доклади по административни преписки“,  господин Ивков. 

Други желаещи? 

Ако няма, процедура по гласуване на дневния ред с 

допълненията. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 
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Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на Договор № 1 от 

06.02.2021 г. между Централната избирателна комисия и Сиела 

Норма АД и предаването от изпълнителя на изходния код, 

позволяващ системният и приложен софтуер да се модифицира за 

всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без да е 

необходима намесата на доставчика, предлагам да изпратим писмо 

до Държавна агенция „Електронно управление“, Българския 

институт по стандартизация и Българския институт по метрология, с 

което да поискаме да ни предоставят копие от изходния код, който 

са получили от Сиела Норма АД заедно с документацията за 

неговото инсталиране и ползване. Така че, след като получим 

копието от изходния код, ще можем да го сравним с предоставения 

от Сиела Норма АД изходен код и да установим дали има 

съответствие. 

Проектът за писмо се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. Виждате във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Войнов проекта на писмо. Беше обсъдено и в 

рамките на работна група. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-249 от 05.05.2021 г. Писмото е от Сиела Норма АД 

и с него ни предоставят допълнителна информация във връзка с 

молбата към Централната избирателна комисия да разреши достъп 

на екипа на Сиела Норма АД до склада на Карго-партнер, където 

трябва да бъдат извършени действията, свързани с извършването на 

профилактика на машините. 

Може би си спомняте, че на предишното заседание ви 

докладвах тяхното писмо с вх. № ЦИК-06-6-247, с което искаха да 

им разрешим достъп до склада, където трябва да бъде извършена 

профилактика на машините. 

В допълнителния разговор със Сиела Норма се уточнихме с 

това писмо да ни дадат списък на лицата, които да бъдат допуснати 

до склада. Те са ни изпратили списък с имена, като твърдят, че 

всичките тези лица са участвали в подготвянето на машините и са 

били проверявани от Централната избирателна комисия. 

Предлагам да изпратим писмо до директора на Главна 

дирекция „Национална полиция“, на когото да приложим 

изпратения списък и да укажем в случай, че тези лица са проверени, 

да бъдат допуснати до склада на Карго-партнер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Време за 

запознаване, колеги, с текста на писмото и с изпратеното от Сиела 

Норма АД писмо и със срока. 

Уважаеми колеги, с допълнение за това да ни уведомят след 

извършената проверка, да бъде изпратен списъкът с лицата от Сиела 

Норма, които ще влязат в склада за извършване на дейности по 

профилактиката, процедура по гласуване на подготвения текст на 

писмо от колегата Войнов. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9     (Александър   

Андреев, Бойчо     Арнаудов,    Емил    Войнов,    Мирослав    Джеров,   
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Николай Николов, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня 

Йосифова, Таня Цанева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Севинч Солакова).  

Благодаря Ви,  господин Войнов. 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Николов. 

Заповядайте, колега Николов. 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ: Благодаря Ви, господин 

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

06-6-248 от 29.04.2021 г. Писмото е от Сиела Норма АД. Изпратено е  

по повод наше писмо с № 164 от 20.04.2021 г., с което сме поискали 

от изпълнителя по обществената поръчка на основание т. 6.1, буква 

„е“ от Договора за възлагане на обществената поръчка с номер от 

06.02.2021 г., да се предаде доклад с обобщена детайлна информация 

за постъпилите обаждания, включително и записи на всички 

разговори в периода от 6,00 ч. до 24,00 ч. на изборния ден – 

04.04.2021 г. – по телефонните линии за оказване на техническа 

помощ, консултации за експлоатация на машините за гласуване. 

Към писмото освен пълномощно е представен диск, който 

очевидно съдържа изискваната информация.  

В тази точка също бих искал да върна на вашето внимание 

доклад с вх. № ЦИК-09-151 от 29.04.2021 г., който на заседанието ви 

докладвах за запознаване. Докладът е от 7 страници и е подготвен от 

главните юрисконсулти Желязков, Радославова и Кирилова, като 

Радославова не е подписала доклада. Доколкото разбрах, била е в 

отпуск. Но по-същественото е, че докладът на първо място визира 

писмото, с което ви запознах, със записите, които са направени в 

рамките на изборния ден. Това е в изпълнение на т. 6, буква „е“ и на 

стр. 4, 5 от доклада. Става дума за изпълнението на това задължение 

от договора във връзка с колцентъра, който е функционирал.  

Второ, това, което прави впечатление в доклада, е, че на стр. 
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5 и 6 също е отбелязано по изборни райони, че са допуснати 41 

нарушения или по-скоро проблеми при гласуването със 

специализираните устройства за електронното машинно гласуване, 

включително разместване на преференциите.  

Аз да припомня, че вече в два документа, които създаде 

Централната избирателна комисия, именно до Комисията по правни 

въпроси в парламента, от една страна, и, от друга страна, по повод 

на запитване, което постъпи по ЗДОИ, отбелязахме, че 88 е цифрата 

на различни проблеми или нарушения, които са възникнали в 

рамките на изборния ден, в това число машина, която е дефектирала 

в рамките на изборния ден и не е била поправена или пък не е 

тръгнала изобщо или пък съответно не са предоставени записващи 

технически устройства и т.н. 

Ето защо аз предлагам да се върне докладът за доработка и 

допълване от страна на съставителите на доклада – господин          

Ж.             , госпожа Р.            и госпожа К.               – с две основни 

задачи. На първо място, след като се запознаят със съдържанието на 

изпратения ни диск, да допълнят на страница, както вече казах – на 

стр. 4, 7 – изпълнението на т. 6.1, буква „е“, което е предмет на 

доклада, а именно отбелязано е в доклада, че сме изискали тази 

информация от изпълнителя и трябва да бъде допълнена с тази 

информация, от една страна, по т. 6.1, буква „е“. 

Второ, да се направи допълнителен анализ, да се запознаят 

колегите с документите, които вече сме създали, и да уточнят какви 

са нарушенията във връзка с машините в рамките на изборния ден, 

като в този случай не само да се прецизира броят на тези нарушения, 

но и, разбира се, да се квалифицират с оглед на преценка. Защото 

различни са нарушенията от типа на това разместени машини по 

етажите в едно училище и от типа на това, че е дефектирала 

машината и съответните техници не са успели да отстранят 
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повредата. 

Ако има, разбира се, други предложения и фактически 

указания към доклада, но предлагам да се върне с тези две основни 

задачи за доработка. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението – докладът, който е изготвен, да бъде 

върнат за допълване, след като се запознаят със съответните 

материали, така, както и с анализа на несъответствията, който беше 

предоставен от "Информационно обслужване" АД с оглед и данните, 

които Централната избирателна комисия е предоставила по 

различни поводи на Комисията по правни въпроси в Народното 

събрание и на Обществения съвет. 

Процедура по гласуване, ако няма друго предложение. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади по административни преписки. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № НС-04-02-52 от 

04.04.2021 г. – деня на изборите, получихме едно писмо от Районно 

управление на МВР – Добрич, с което се иска да предоставим данни 

за едно лице – посочено е, да не го цитирам – дали е гласувало в 

изборите за народни представители, а за второто лице дали му е 
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издадено удостоверение за гласуване на друго място. 

Предлагам ви с едното писмо – има го качено във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали – да уведомим съответния главен 

инспектор, че информация дали на едно лице е издадено 

удостоверение за гласуване на друго място може да получи от 

общинската администрация по постоянен адрес на лицето. А с 

второто писмо да препратим по компетентност на Главна Дирекция 

ГРАО за проверката дали лицето е гласувало или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване на двете писма. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от Националния статистически институт, че сме определени 

за статистическо наблюдение. Знаете, събира се информация за 

разходвани средства за опазване и възстановяване на околната среда 

през 2020 г. Изпратен е адрес, на който може да се намери формуляр 

за попълване. Срокът  за изпращане на попълнения отчет е 28 май 

2021 г. 

Предлагам ви го за сведение и ще се предостави в 

счетоводството за попълване и представяне за одобрение и 

изпращане. 

Докладвам ви за сведение жалба            от          Р.       И.        

Ж.     от Добрич   относно         получено възнаграждение. Докладвам 
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ви го за сведение дотолкова, доколкото въз основа на всички тези 

писма ние изпратихме до кметовете на общини едно указание 

относно прилагането на т. 10 от Решение № 1991 от 2021 г. на 

Централната избирателна комисия относно изплащането на 

основното възнаграждение, допълнителните възнаграждения и 

увеличението от 50 на сто при произвеждане на избори в извънредна 

ситуация. 

От 27 април е това писмо. Предполагам, че след получаване 

на указанието на Централната избирателна комисия е направено 

съответното преизчисление. Затова ви го докладвам за сведение. 

За сведение ви докладвам и друго писмо, отново относно 

възнаграждения на членове на секционни избирателни комисии в 

общините Гърмен и Сатовча. То е от 23 април 2021 г. Пак е поради 

изпратените указания от Централната избирателна комисия до 

всички кметове на общини със съответното уточнение и указание да 

се направи преизчисление и правилно да се изпълни Решение 

№ 1991-НС. 

От община Твърдица сме получили писмо. То е във връзка с 

наше искане да ни изпратят информация за оставен резерв бюлетини 

и формуляри на изборни книжа в общината с оглед на предстоящо 

решение за унищожаване на такива формуляри. 

В тази връзка община Твърдица ни уведомява, че 

бюлетините, оставени за съхранение в общинската администрация, 

се съхраняват в помещението, където се съхраняват изборните 

книжа и материали. Тоест, когато вземем решението за 

унищожаване, най-вероятно ще се стигне до разрешаване да се 

отвори запечатаното помещение. 

Докладвам ви го за сведение на този етап. 

От община Пордим сме получили уточнение, че са изпълнили 

правилно Решение № 1991-НС относно изплащането на 
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възнаграждението на секционните избирателни комисии. Община 

Козлодуй също ни уведомява, че коректно са начислили и изплатили 

възнагражденията на секционните избирателни комисии. Докладвам 

ви ги за сведение. 

Докладвам за сведение и писмо от кмета на община Хитрино 

относно отваряне на запечатано помещение от комисия, назначена 

със заповед на кмета на общината, за прибиране на изборните книжа 

и материали след произвеждането на изборите за народни 

представители. Представили са заверени копия от заповедта за 

определяне на помещението, за назначаване на комисията, както и 

екземпляр от протокола от 05.04.2021 г. и приемо-предавателния 

протокол. 

Докладвам ви го за сведение.  

Приключих,  господин председател. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви, 

госпожо Солакова. 

Господин Джеров, заповядайте. 

МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-14-19 от 

29.04.2021 г. Писмото ни е изпратено от община Троян, от госпожа 

Донка Михайлова, кмет на общината, с което искат от нас да им 

дадем възможност да отворят помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведените на 26.03.2017 г. 

избори за Народно събрание. 

В тази връзка съм подготвил писмо във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес, с което можете да се запознаете, 

като съдържанието му е свързано с това да ползват Решение № 1244-

МИ от 30.09.2019 г. относно достъпа до запечатаните помещения в 

общинските администрации, в които се съхраняват изборните книжа 

и материали.  
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Предлагам да изпратим писмото с това съдържание относно 

така поставеното искане и питане. Благодаря ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Във вътрешната мрежа е качен проектът на писмо 

до община Троян. Има ли други предложения относно текста? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-00-359В от 29.04.2021 г. Писмото е от 

"Информационно обслужване" АД и с него в изпълнение на Договор 

№ 14 от 16.03.2021 г. между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД и във връзка с протоколно 

решение на ЦИК ни изпращат фактура на стойност 3 732 000 лв. с 

ДДС. 

Ние имаме взето протоколно решение сумата да се изплати 

след представяне на фактура и изготвяне на контролен лист, поради 

което докладвам това писмо за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Друг доклад имате ли,  господин Войнов? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви постъпила 

информация с вх. № ЦИК-09-150 от 29.04.2021 г. Информацията е от 

експерта по информационна сигурност и е относно публикуване на 

набор от данни на Портала за отворени данни на Държавна агенция 

"Електронно управление". 

Припомням, че Централната избирателна комисия прие 
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протоколно решение на Портала за отворени данни да бъдат 

публикувани резултатите от проведените избори и определи 

експерта по информационна сигурност за длъжностно лице.  

В изпълнение на поставената задача експертът по 

информационна сигурност предлага два варианта за вида на 

публикуване на информацията. Първият вариант е с подробно 

посочване на изборите поотделно с линк към тях на страницата на 

Централната избирателна комисия, линк към резултатите и линк към 

публикуваните отворени данни за съответните избори. Вторият 

вариант е обобщен достъп до всички проведени избори, като 

информация трябва всеки сам да си я търси. 

В приложението са дадени визуално двата варианта, като 

вторият вариант е на последната страница.  

Предлагам да се запознаете с писмото. Аз ги прегледах. За 

мен е по-приемлив първият вариант, тъй като достъпът за 

потребителите е по-лесен.  

Ако има готовност Централната избирателна комисия, аз 

предлагам да приемем първия вариант за публикуване. За оператора 

е без значение кой от двата варианта ще приемем. Така че предлагам 

първия вариант. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа информацията, която е с вх. № ЦИК-09-150. 

Предоставени са двата варианта. Едното е да бъде поотделно за 

всеки вид избори, а другото обобщено е вече да се търсят за 

отделните видове избори отворените данни. Предложението на 

докладчика, доколкото разбирам, е за първия вариант.  

Има ли друго предложение или да се възприеме вторият? 

Необходимо ли е допълнително време за запознаване или сега бихме 

могли да решим въпроса? 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на 
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докладчика, а именно резултатите да бъдат подредени по избори 

така, както е по години. Процедура по гласуване така, както е 

предложено като първи вариант в информацията. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка отново напомням. 

Имаме мисля и протоколно решение да не се предоставя достъп-

парола на никое друго лице извън лицето, което е определено с 

решение на ЦИК, до приемането на правила във връзка с 

информационната сигурност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, процедура по гласуване да не се предоставя достъп 

до приемането на правилата за информационна сигурност. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Колега Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, предлагам ви писмо до инспектор 

В.                 А.            в отговор на тяхно запитване с вх. № ЕП-04-02-

7 – къде са били разположени едни секции с едни номера в София, 

използвано ли видеонаблюдение и т.н.  

Предлагам ви отговор, който се намира във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, изготвен от   юрисконсулт            

К.                     . Предлагам да гласуваме изпращането му. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

във вътрешната мрежа в папката на колегата Ивков писмото до 

инспектор Атанасов. 

Ако няма други предложения, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ивайло Ивков, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Ивков. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-

22-1724 от 29.04.2021 г. То не е подписано, дошло е по електронната 

поща: „Работя в Пазарджик.“ Oт БП линия му предложили чрез 

второ лице да участва в изборите на 04.04.2021 г. като наблюдател, 

пък ги карали нередности да правят, а те трябва да следят уж за 

нередности като наблюдатели, пък и не им платили. Някакъв си 

господин А.          , който й казал, че не са й платили, защото не е 

влязла партията в парламента. 

Наша мила, родна картинка. Предлагам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

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

сведение. 

Позволете ми и на мен кратък доклад. 

На първо място, във връзка с евентуалното преместване на 

Централната избирателна комисия в помещенията, които ще бъдат 

предоставени в Националния дворец по културата. Пристигнало е 

писмо след нашето напомнително писмо, с което искахме да бъде 

върнат отговор след извършения оглед от страна на поканените 

институции, за да може да се получи тяхното експертно мнение по 

отношение на работата в тези помещения. Писмото е с № ЦИК-04-
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03-3 от 29.04.2021 г. Писмото е от Главна Дирекция ГРАО при 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството с изх. 

№ ОД-77-95 от 29.04.2021 г., с което потвърждават, че считат 

помещенията, на които е извършен оглед, че отговарят на 

изискванията за изпълнение на законовите задължения, възложени 

на ЦИК и ГД  ГРАО във връзка с провеждането на изборите. 

Предлагам копие от това писмо да остане в папката, която е 

създадена във връзка с цялостния оглед на помещенията. 

Докладвам ви отново писмо с вх. № ЦИК-02-56/6 от 

29.04.2021 г. Писмото е от председателя на Народното събрание 

госпожа М.            , с което с оглед извършваните ремонти в 

северното крило на сградата на Народното събрание на площад 

„Княз Александър I“ № 1 да бъде извършен оглед на помещения на 

третия етаж, които да бъдат предоставени на Централната 

избирателна комисия във връзка с ползването им до момента, до 

който тече ремонтът.  

Такъв оглед беше насрочен днес от 10,00 ч., на който 

присъствах и аз. Бяха огледани помещенията. Отговарят на 

изискванията, за да може да бъде преместена Централната 

избирателна комисия временно, за да може да осъществява своята 

дейност, още повече предстоящи евентуални избори за народни 

представители, като освобождаването на кабинетите трябва да стане 

в периода от 10 май до 15 май 2021 г.  

От разговорите, които бяха проведени при огледа с госпожа 

Георгиева, евентуално такова преместване уточнихме, че следва да 

бъде направено след като бъде назначена новата Централна 

избирателна комисия с оглед това председателят и членовете на 

комисията да се запознаят, да могат и те евентуално да извършат 

допълнителен оглед. Тоест, това пренасяне да стане в периода след 

12 – 13 май 2021 г., за да може и те да си вземат необходимите 
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решения във връзка с преместването на Централната избирателна 

комисия. Иначе като помещения в момента те биха могли да 

задоволят нуждите на Централната избирателна комисия. 

Предоставена е и допълнително зала, като, разбира се, тази зала 

следва да бъде приведена в съответствие с изискванията за работа на 

комисията, а именно да се монтират пултовете за гласуване плюс 

камерата за предаването и излъчването на заседанията на 

Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви го в момента за сведение. Във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали можете да видите качени снимки от 

извършения оглед. Има няколко снимки, за да можете да придобиете 

престава както по отношение на залата, така и на кабинетите. 

Това е от мен. 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред: 

Госпожо Дюкенджиева, заповядайте. 

 

Точка 2. Разни. 

СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Благодаря Ви, господин 

председател! Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-231 от 27.04.2021 г. 

по електронната поща е получено заявление от  господин Виктор 

Серафимов, административен секретар на Партия „Републиканци за 

България“, с което иска да му бъде възстановен внесения депозит за 

участие в изборите за народни представители. Депозитът е 

възстановен след решение на ЦИК. Сумата е преведена и  господин 

Серафимов се обеди, че е получен депозитът по тяхната сметка. 

Така че докладвам това писмо за сведение. 

Благодаря. Нямам друг доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,  

госпожо Дюкенджиева. 

Госпожо Цанева, заповядайте. 
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ТАНЯ ЦАНЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-20-160 от 

29.04.2021 г., с който сме получили доклада на Съвета за електронни 

медии във връзка със специализирания мониторинг на програми на 

доставчици на медийни услуги за отразяване на  предизборната 

кампания за 45-то Народно събрание. Докладът е качен във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес. Доста е 

обемен, интересен е, съдържа 180 страници, като в доклада 

подробно е разгледана всяка една от програмите на медиите, на 

които те са осъществявали този мониторинг, а именно 16 програми 

на обществени доставчици и 19 програми на търговски медии. 

Като цяло в доклада се казва, че всички доставчици са 

изпълнили изискванията на Изборния кодекс, а именно в програмите 

им е било коректно обозначено, че „Купуването и продаването на 

гласове е престъпление“, както и дали е платена или безплатна 

съответната изява. 

Нещо интересно, поне на мен, което ми направи впечатление, 

е, че казват, че БНТ тази година е организирала диспути в обем на 

521 минути при залегнали в Изборния кодекс 240 минути. 

Това е накратко по отношение на доклада на СЕМ. 

Докладвам го за сведение и за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, молбата 

ми е да се запознаете с доклада. Той е достатъчно подробен. В края 

са изведени основните заключения след извършения мониторинг. 

Колегата Войнов има думата. Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № НС-22-1722 от 27.04.2021 г. Писмото е от              В.          

Д.               и с него ни излага свои размисли за машинното 

гласуване. Според него проблемът не е в машините, а следва да се 

измени Изборният кодекс, а именно гласуването да стане наистина 

задължително, гласуването по избор на избирателя да е тайно или 
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явно и т.н. Има още доста предложения. 

Предлагам това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря,  

господин Войнов. Имате ли друг доклад? 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-509 

от 28.04.2021 г. Писмото е от F-Secure Product Bulletin и с него ни 

информират, че версия 1.7.1 на програмата Cloud Protection for 

Salesforce вече е достъпна. Препоръчват надграждане до най-новата 

версия възможно най-скоро, тъй като не могат да гарантират пълна 

защита и функционалност, когато се използва по-стара версия. 

Предлагам с писмото да бъде запознат експертът по 

информационна сигурност за действия по компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Колеги, процедура по гласуване на предложението. 

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

Бойчо Арнаудов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Ивайло Ивков, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова, Силва 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо, което ще докладвам, е 

за сведение. Това е пак от от F-Secure Product Bulletin. 

С вх. № ЦИК-00-500-8 от 26.04.2021 г. ни информират, че на 

03.05.2021 г. ще има уебинар на тема „По-внимателен поглед към 

кибератаките“, като на този уебинар ще се извърши симулация на 

атака на живо и ще се покажат начини за откриване на такива 

заплахи. 

Предлагам да остане за сведение. 
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Нямам други доклади, господин председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря, 

господин Войнов. 

Уважаеми колеги, с това закривам днешното заседание на 

Централната избирателна комисия. Следващото заседание ще 

насроча допълнително, като ще ви уведомя по електронните ви 

пощи и съответно с SMS-и за датата и часа. 

Благодаря ви и ви пожелавам приятно прекарване на 

утрешния празник. 

 

(Закрито в 12,05 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

   Божидарка Бойчева 


