ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 340
На 7 май 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад относно укази на президента на Републиката за
насрочване на частични избори на 27 юни 2021 г.
Докладва: Александър Андреев
2. Доклад относно машинното гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Доклади по административнонаказателни преписки.
Докладват: Мирослав Джеров, Мария Бойкинова
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Александър Андреев, Севинч Солакова
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Катя Иванова
6. Разни.
Докладват: Йорданка Ганчева, Таня Цанева, Емил
Войнов
ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева,
Севинч Солакова, Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав
Джеров, Николай Николов, Силвия Стойчева, Таня Цанева.
ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова, Таня Йосифова, Бойчо
Арнаудов, Димитър Димитров, Ивайло Ивков, Паскал Бояджийски,
Цветанка Георгиева.
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Заседанието бе открито в 14,25 ч. и председателствано от
господин Александър Андреев – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия
на 7 май 2021 г.
Във вътрешната мрежа виждате проект за дневен ред, който е
обявен за днешното заседание. Има ли желаещи да се включат
допълнително?
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин председател, моля да ме
включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други?
Няма.
Процедура по гласуване на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Дневният ред се приема.
Уважаеми колеги, преминаваме към точка първа от дневния
ред:
Точка 1. Доклад относно укази на президента на Републиката
за насрочване на частични избори на 27 юни 2021 г.
Докладвам ви, че са постъпили с вх. № ЧМИ-01-13, № ЧМИ01-14 и № ЧМИ-01-15 от 07.05.2021 г. укази № 122, 123 и 124, с
които съответно се насрочват частични избори за кмет на кметство
Памидово, община Лесичово, област Пазарджик за 27 юни 2021 г., за
кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област
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Шумен, и за кмет но община Благоевград, област Благоевград –
също за 27 юни 2021 г.
Докладвам ви ги за сведение. Разбира се, и за качване на
страницата на ЦИК в рубрика „Частични избори на 27 юни 2021 г.“ .
С оглед провеждането на изборите ще трябва да бъдат предприети и
необходимите действия по отношение на обособяването в рубриката
на всички други приложими решения, хронограма и каквото е
необходимо.
Колеги, с това приключваме с точка първа от дневния ред.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
Господин Войнов, заповядайте.
Точка 2. Доклад относно машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-250 от
05.05.2021 г. Писмото е от Сиела Норма АД и с него ни пишат, че за
да имат възможност да изпълнят изискването по Договора, а именно
да съхраняват машините за гласуване до окончателното предаване
на възложителя, молят за нашето разпореждане всички машини да
бъдат върнати в склада на Карго Партнер, а именно десет броя
машини, находящи се в полицейски районни управления в страната,
прибрани на 04.04.2021 г. по разпореждане на ЦИК.
Молят също да им бъде разрешено да получат обратно
резервните части, които също се намират в полицейски районни
управления в страната.
Аз предлагам да не връщаме директно на „Сиела Норма“ АД
тези машини, а да изискаме от МВР да предадат тези машини на
Централната избирателна комисия и след това във връзка с
окончателното приключване на договора Централната избирателна
комисия да вземе решение кога да бъдат върнати в склада.
Затова предлагам да изпратим едно писмо до директора на
Главна дирекция „Национална полиция“ със следното съдържание:
„Във връзка с изпълнение на Договор № 1 от 06.02.2021 г. между
ЦИК и „Сиела Норма“ АД ви молим да предадете на Централната
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избирателна комисия всички специализирани устройства за
машинно гласуване, находящи се в полицейски районни управления
в страната, както и куфарите с резервни части, които също се
намират в полицейските районни управления в страната.“
Колеги, във връзка с преместването на Централната
избирателна комисия явно няма къде да бъдат съхранявани тези
машини, предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, в
което да им кажем, че тъй като тези машини не са от 9600-те
машини, които са предмет на договора, за момента ще останат в
полицейските управления в страната, където се намират и
понастоящем, като копие от това писмо да изпратим и до Главна
дирекция „Национална полиция“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли друго предложение за текст на писмо, което
да бъде изпратено?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, Мария
Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Севинч Солакова,
Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева); против –
няма.
Предложението се приема.
Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имам да докладвам едно писмо с вх.
№ ЦИК-06-6-251 от 07.05.2021 г. Писмото е от Българския институт
по метрология и е във връзка с наше писмо, което изпратихме до
трите институции – БИС, БИМ и ДАЕУ, в което ги помолихме да ни
предоставят копие от изходния код. От Българския институт по
метрология ни информират, че по повод постъпило наше писмо, за
което ви споменах, Българският институт по метрология не е
получавал изходен код, позволяващ системният и приложен софтуер
да се модифицира за всякакъв вид избори.
Така че явно ще трябва да изчакаме писмата и от другите
институции, поради което това писмо го докладвам за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението да остане за сведение, като се изчакат отговорите от
другите две институции, след което, ако не се получат от тях, тогава
вече Централната избирателна комисия да прецени как да бъде
предаден изходният код.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имам и още едно писмо. То е с входящ
номер към ЦИК-06-6-244 от 07.05.2021 г. Писмото е от Людмил
Цветков. Спомняте си, няколко писма имаме от този гражданин.
Отново ни дава компрометиращи данни за компанията Смарт матик.
Предлагам и това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЛЕКСАНДЪР
АНДРЕЕВ:
Чухте
предложението. Ако няма друго предложение, а не виждам такова,
остава за сведение.
Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред:
Господин Джеров, заповядайте.
Точка 3. Доклади относно административнонаказателни
преписки.
МИРОСЛАВ ДЖЕРОВ: Благодаря Ви, господин председател!
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-09-19 от
05.05.2021 г. Това е едно постановление за прекратяване на
досъдебното производство, изпратено ни от Районна прокуратура, от
прокурор Б. Образувана е преписката под № 221 по описа на
Районно управление – гр. Горна Оряховица, за това, че на
27.10.2019 г. в същия град в избирателната секция под № 30 е
упражнено избирателно право за избори за кмет и общински
съветници, без да имало такова право. Това съответно представлява
престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК.
В хода на разследването е установено, че госпожа Р.
с постоянния адрес така, както е установен, е гласувала в
съответната секция, която е отразена в преписката. Тя не е била
подала заявление към община Горна Оряховица в 14-дневния срок
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преди произвеждането на изборите, че желае да гласува в изборите
по настоящ адрес. Впоследствие госпожа Р. е упражнила
правото си на глас по постоянния си адрес в присъствието на
съпруга си.
От събраните по преписката документи е видно, че няма
конкретен умисъл от страна на госпожа Р. да изпълни
субективния признак на престъплението по чл. 168, ал. 1, поради
което не е налице осъществено престъпление от нейна страна.
С оглед на горното прокурорът прекратява преписката под
№ 221 по описа на Районно управление – Горна Оряховица, за
престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. Постановлението подлежи на
обжалване в седемдневен срок от получаването му.
Предлагам да остане за сведение, колеги. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложението. Има ли други предложения? Няма. Остава за
сведение.
Колега Бойкинова, имате думата.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, и аз ще ви
докладвам едно постановление за прекратяване на досъдебното
производство. То е образувано за това, че на 26.05.2019 г. в
Обединени арабски емирства в българска избирателна секция
госпожа Л. е упражнила избирателното си право, без да има
такова, тъй като настоящият й адрес е бил в Обединени арабски
емирства и тя не е отговаряла на изискването за упражняване на
активно избирателно право. Въпреки че формално е осъществено
изпълнителното деяние на престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК, тъй
като липсва пряк умисъл, тоест, не е налице субективната страна, за
да се осъществи съставът на това престъпление, прокурор от
Софийска
районна
прокуратура
прекратява
досъдебното
производство.
Докладвам ви го за сведение.
Също така ви докладвам, уважаеми колеги, препис от влязло
в сила определение от Варненския административен съд, с което
определение се отменя решение на Централната избирателна
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комисия, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.
С. В. срещу Решение на РИК в Трети изборен район –
Варненски, и връща преписката на ЦИК за разглеждане по същество
и произнасяне относно законосъобразността на решението на РИК
да остави без разглеждане жалбата.
Ние сме преценили, че тя е просрочена. Но към жалбата е
приложен бон на „Български пощи“, от който се установява, че
всъщност тя е подадена в срок, поради което съдът отменя
решението на Централната избирателна комисия,…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: …което не е предмет на
производството.
МАРИЯ БОЙКИНОВА: Съдът излага мотиви, като казва, да,
съгласно измененията на Изборния кодекс, когато не се измени
решението на районна избирателна комисия, пред съответния
Административен съд предмет на спора е решението на районната
избирателна комисия, а не на Централната избирателна комисия. Но
тъй като в самата жалба и самият предмет на защита е това, че
делото е неправилно прекратено и жалбата не е разгледана по
същество, съдът все пак е осъществил законност на решението на
Централната избирателна комисия, доколкото в жалбата са
изложени такива възражения.
Но, така или иначе, то е влязло в сила и в понеделник аз ще
ви предложа проект за решение по същество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други доклади по тази точка?
Заповядайте, колега Иванова, ако искате тук да докладвате,
защото Вие сте се записали в точката по „Доклади по дела, жалби и
сигнали“. Заповядайте в тази точка.
КАТЯ ИВАНОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е получено съобщение от Административен
съд – гр. Варна, с приложено към него разпореждане на съда от
29.04.2021 г. по административно дело № 892 по описа на
Административен съд – Варна, за 2021 г.
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Само ще припомня, че производството е образувано по
жалбата на Д. П. Г. чрез адвокат Николов срещу
Решение № 2445-НС от 13.04.2021 г. на Централната избирателна
комисия, с което е оставена без разглеждане като просрочена
жалбата на Д. П. Г., застъпник в СИК № 29
срещу Решение № 202 от 04.03.2021 г. на Районната избирателна
комисия в Трети изборен район – Варненски.
С въпросното разпореждане съдът, на първо място, е указал
на жалбоподателката, чрез нейния адвокат-пълномощник, че в
десетдневен срок от съобщението следва да представи обратна
разписка от „Български пощи“ във връзка с датата на изпращане до
ЦИК на жалбата й срещу посоченото решение на Варненската
районна избирателна комисия. В същото време Централната
избирателна комисия е задължена да представи в десетдневен срок
от съобщението оригиналния плик, с който е получена жалбата на
Д.
Г.
чрез
адвокат
С.
Н.
срещу
същото
решение и копието от служебния бон-разписка на „Български
пощи“, за което има отбелязване в жалбата до ЦИК и в жалбата до
съда.
Аз ще предложа да бъде изпълнено разпореждането с
уговорката, че след като се запозная с материалите по
първоначалната преписка, знаете, жалбата е окомплектована и
изпратена до тях, и при положение, че именно по посочения начин е
била изпратена жалбата в Централната избирателна комисия – с
оригинален плик и с копие от служебния бон.
Ще подготвя текст на писмо, към което да бъдат приложени
тези документи в оригинал, ако са налични в Централната
избирателна комисия.
Това е, което мога да кажа по този доклад.
Разбира се, в случай че няма такива документи, също с писмо
ще отразим, че такива не са налични в Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря на
колегата Иванова.
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Колеги, процедура по гласуване на писмото.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 4. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
препис от ПМС № 177 от 29.04.2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството
на здравеопазването. В приложение към чл. 2 е посочен размерът от
бюджета на Централната избирателна комисия за извършване на
корекция съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС.
Докладвам ви го за запознаване и да се предостави на главния
счетоводител за предприемане на необходимите действия във връзка
с корекцията на бюджета и, разбира се, да се предостави на
Централната избирателна комисия за одобрение.
Докладвам ви за сведение приемо-предавателен протокол. От
администрацията на Народното събрание са поискали обратно да им
се предостави ключа за помещение, което се намира на нашия етаж
и което помещение ползвахме по време на приемането на
документите от районните избирателни комисии.
Докладвам ви го за сведение. Протоколите да се съхраняват
при директора на дирекция „Администрация“.
Докладвам ви писмо, което сме получили от директора на
Централен държавен архив госпожа Стефка Петрова във връзка с
предоставен от нас одобрен код за унищожаване на неценни
документи, утвърден от председателя на Централната избирателна
комисия въз основа на протоколно решение на ЦИК.
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Уведомяват ни, че в тази акт се съдържа списък на неценни
документи с изтекъл срок на съхранение и същите не са обект на
Националния архивен фонд. С това те се съгласяват с
предложението на Централната избирателна комисия същите да
бъдат унищожени.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Министерството
на финансите. В срок до 10 май да бъде направен анализ и отчет на
разходите по приетата план-сметка с ПМС № 41 за произвеждане на
парламентарните избори на 04.04.2021 г., като искането е
информацията да бъде в свободна форма, с кратко обяснение за
всеки един разход.
Докладвам ви го за сведение и запознаване и да се предостави
на главния счетоводител за изготвяне на съответната справка и
предоставяне на ЦИК за одобрение.
За сведение ви докладвам писмо, получено от кмета на
община Симеоновград за отваряне на запечатано помещение.
Приложили са съответно копие от заповеди за назначаване на
комисия, за отваряне на запечатаното помещение, както и протокол
от отварянето за прибирането на изборните книжа и материали от
произведените избори на 04.04.2021 г. Докладвам го за сведение.
Докладвам ви едно писмо, което сме получили от
омбудсмана на Република България госпожа Диана Ковачева по
повод постъпили сигнали и жалби от граждани по електронната
поща. В тази жалба се посочва, че в община Гърмен и в община
Сатовча, област Благоевград, членовете на секционните избирателни
комисии не са получили възнаграждение, както е прието в Решение
№ 1991-НС.
Колеги, ние получихме сигнал от Сатовча и Гърмен.
Прецених и така ви го докладвах, че ние сме изпратили указания до
кметовете на всички общини в страната, за да уточним и да дадем
указания относно прилагането на т. 10 на Решение № 1991-НС.
В момента обаче ви предлагам да изпратим до кмета на
община Сатовча и до кмета на община Гърмен писмото от
омбудсмана на Република България с искане да ни уведомят, за да
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можем да предоставим отговор. Разбира се, да бъде с копие до
омбудсмана. Да ни предоставят конкретна информация за
изплатените възнаграждения и дали правилно са приложили и
изпълнили т. 10 на Решение № 1991-НС, включително да посочим
указанието, което изпратихме с писмо до кметовете на общини.
Предлагам ви да приложим и постъпилата жалба и в
Централната избирателна комисия за пълнота на информацията.
Моля да се гласува предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми
колеги, чухте предложението.
Процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, позволете ми и на мен кратък доклад в тази
точка.
На първо място, във вътрешната мрежа можете да видите
докладна записка с вх. № ЦИК-09-153 от 07.05.2021 г. във връзка с
прекратяване на мандата на членовете на Централната избирателна
комисия и избраните с решение на Народното събрание и назначени
с указ на президента през 2019 г. и избора на нова Централна
избирателна комисия. Установената практика е на старите членове
да бъде връчен плакет за спомен.
В тази връзка е изготвена и докладната записка, с която да
бъде предвидено одобряването на изработката на плакетите, както и
разхода, който е в размер на 840 лв. с ДДС.
Предлагам да го одобрим.
А от мое име бих искал да пожелая здраве и успех на нашите
колеги от тази комисия, които остават и продължават и в новата,
така, както и на новите членове, които ще бъдат назначени в
Централната избирателна комисия, тъй като ще има необходимост
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да се борят с редица предизвикателства, които стоят пред тях във
връзка с предстоящите избори.
Процедура по гласуване, ако няма друго предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва
Дюкенджиева, Силвия Стойчева); против – 3 (Мария Бойкинова,
Николай Николов, Таня Цанева).
Предложението се приема.
Уважаеми колеги, във връзка с изтичащия договор, който е
свързан с ползването на служебен автомобил от Централната
избирателна комисия, който изтича в края на този месец, ви
предлагам да изпратим писмо до бригаден генерал господин Тонев,
началник на Националната служба за охрана, с оглед за съдействие
за удължаване на срока на договора за още една година.
Виждате във вътрешната мрежа писмото, което е подготвено,
за да можем да го гласуваме.
Има ли други предложения?
Ако няма, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Александър Андреев,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – 7 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Катя
Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай Николов,
Севинч Солакова).
Предложението не се приема.
Благодаря. Нямам друг доклад в тази точка.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
Точка 6. Разни.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря
Ви,
господин
председател! Уважаеми колеги, докладвам само за сведение, че на
29.04.2021 г. в изпълнение на протоколно решение на Централната

13
избирателна комисия бяха приети книжата от произведените
последни парламентарни избори извън страната и с вх. № НС-04-75
от 29.04.2021 г. в Деловодството е входиран приемо-предавателния
протокол за приемане и предаване, който е подписан от господин
Андреев и от мен в изпълнение на протоколно решение на ЦИК.
Госпожо Цанева, заповядайте.
ТАНЯ ЦАНЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам за сведение
писмо с вх. № НС-18-24 от 29.04.2021 г. от Асоциация „Прозрачност
без граници“, с което писмо те изказват своето удовлетворение във
връзка с решение на Конституционния съд по дело № 13 от 2019 г.,
за което дело са дали и свое становище, а то е образувано във връзка
с променените условия през 2019 г. относно финансиране на
политическите партии.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря Ви,
госпожо Цанева.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Колеги, първият ми доклад е
по-скоро в отговор на въпрос на гражданин, но може и в тази точка
да мине. Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-1725 от 05.05.2021 г.
Писмото е от А. Ч., който ни пише: „Аз съм
обикновен гражданин на Република България. Бихте ли били така
добри да изпратите сумарно колко души за всяка партия и по колко
на брой са гласували чрез машинно гласуване.
Предлагам да изпратим писмо на господин Ч., с което
да го уведомим, че на интернет-страницата на Централната
избирателна комисия в раздел „Избори за Народно събрание 2021“,
подраздел „Резултати“ в протоколите на РИК може да намери броя
на гласовете от машинното гласуване както сумарно, така и по
отделно за всяка кандидатска листа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте
предложения текст на писмо.
Ако няма други предложения, процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Александър Андреев,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Николай
Николов, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева,
Таня Цанева); против – няма.
Предложението се приема.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-00510 от 05.05.2021 г. Писмото е от F-Secure и с него ни информират,
че Windows 7 SP1 и Windows server 2008 R2 ще изискват
допълнителна инсталация, за да могат техните драйвери да защитят
тези компютри.
Предлагам с писмото да бъде запознат експертът по
информационна сигурност за предприемане на действия по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Колеги, има ли други желаещи да се включат с доклади?
Ако няма, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Насрочвам следващото заседание в понеделник, 10 май
2021 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 14,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Александър Андреев
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Божидарка Бойчева

