
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 341  

   

На 10 май 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Увод към Бюлетина за резултатите от изборите за народни 

представители, произведени на 4 април 2021 г. 

 Докладва: Александър Андреев 

2. Доклад относно машинното гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Емил Войнов 

4. Отговори по въпроси на граждани. 

 Докладват: Цветанка Георгиева, Паскал    

  Бояджийски 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладва: Мария Бойкинова, Паскал  Бояджийски 

6. Разни. 

 Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Александър Андреев, Силва Дюкенджиева,   

Севинч Солакова, Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър 

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

Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, 

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Силвия Стойчева, Таня 

Цанева и Цветанка Георгиева.     

 ОТСЪСТВАХА: Кристина Стефанова и Таня Йосифова. 
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Заседанието бе открито в 10,50 ч. и председателствано от 

господин Александър Андреев – председател на Комисията, и Силва 

Дюкенджиева - заместник-председател. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 10 май 2021 г. От заседанието отсъстват госпожа Йосифова и 

госпожа Стефанова. 

Във вътрешната мрежа виждате обявените точки в дневния 

ред. Има ли желаещи за включване в дневния ред? Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в т. 3 – доклади 

по административни преписки, и в т. 4 – отговори по въпроси на 

граждани. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Други желаещи? 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам една преписка, която е 

преразпределена, всъщност оставена от госпожа Стефанова. Трябва 

да я докладвам в жалби и сигнали. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре. Други? 

Не виждам. 

Процедура по гласуване на дневния ред. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

Уважаеми колеги, минаваме към точка първа от дневния 

ред. 

Точка 1. Увод към Бюлетина за резултатите от изборите за 

народни представители, произведени на 4 април 2021 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уводът беше 

изпратен на всички членове на Централната избирателна комисия по 

имейл, за да може те да се запознаят и днес са го приемем и да бъде 

предаден съответно на изпълнителя по издаването на Бюлетина. 

Колеги, имате ли бележки по него или редакционни такива, 

които да бъдат отразени? Има ли допълнения? 

Ако няма редакционни бележки или предложения за 

допълване, колеги, подлагам на гласуване увода, за да бъде изпратен 

на изпълнителя за издаването на Бюлетина. 

Гласували 18 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, 

Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

Уважаеми колеги, минаваме към точка втора от дневния ред. 

Господин Войнов, Заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, господин председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-252 от 7 

май 2021 г. Писмото е от Главна дирекция „Национална полиция” и 

е в отговор на наше писмо, с което им изпратихме списъка от 

техници на „Сиела Норма” и ги помолихме да ни уведомят дали са 

проверени от Министерството на вътрешните работи. От Главна 

дирекция „Национална полиция” ни уведомяват, че за посочените в 

писмото лица е извършена проверка в централния полицейски 

масив. От извършената проверка не са установени лица с 

криминални прояви. 

Докладвам писмото за сведение. 

И още едно писмо, с вх. № ЦИК-11-22-1 от 10 май 2021 г. 

Писмото е от Валентин Динев. Той ни беше писал преди седмица. 

Пише: „Здравейте! Компютрите машини ли са? Ако компютърът 
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влиза в категорията „машини”, защо не се организира в 

избирателните секции да се гласува на компютри?” 

Той е изпратил това писмо и до омбудсмана, до различни 

други институции, така че предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението. Има ли други предложения? – Няма. 

Минаваме към точка трета. Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили ме 

писмо от Главна дирекция „ГРАО” във връзка с проверки за 

гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите 

за народни представители. При тази проверка са установили, че в г. 

Добрич 15 души са гласували или с грешка в ЕГН, или с ЕГН на 

друго лице, както и с несъществуващи в регистъра на населението 

имена. Всички те са гласували с удостоверение за гласуване на друго 

място. Посочва се, че едно лице има и удостоверение за 

наблюдатели. 

Ако си спомняте, в изборния ден председателката на 

Районната избирателна комисия – Добрич, ни сигнализира, че в 

Добрич е установено гласуване с удостоверения за гласуване на 

друго място, които не отговарят на изискванията по Изборния 

кодекс, но 15 души явно са успели да гласуват. 

Докладвам ви го за сведение и запознаване. Приложените 

документи са в копия. Ние ще сезираме прокуратурата, но след като 

бъдат обработени. На този етап за сведение и запознаване. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е предложението за 

изплащане на награди на служители от „Пожарна безопасност и 

защита на населението” във връзка със задачите, които имаха и 

дежурствата, които поеха в периода по приемане на документите от 

районните избирателни комисии, както и в целия период по 

организация и произвеждане на изборите.  

Виждате списъка и предложението за награди. Моля да го 

гласуваме. 
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ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Има ли други предложения? 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

Гласували 16 членове на ЦИК: за - 16 (Бойчо Арнаудов, 

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

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

Николай Николов, Паскал Бояджийски, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, имате ли друг доклад? Госпожа Солакова 

ще се включи малко по-късно. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в петък 

изпратихме по спешност писмо до председателя на Народното 

събрание, с което поискаме информация за броя на народните 

представители по парламентарни групи към 10 май 2021 г. 

Информацията ни е необходима във връзка с определяне на 

съставите не районните избирателни комисии. 

Моля за последващо одобрение на писмото. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Ако няма друго предложение, моля процедура 

по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за - 14 (Бойчо Арнаудов, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,   Йорданка Ганчева, 

Катя Иванова, Мирослав Джеров, Николай Николов, Паскал 

Бояджийски, Севинч Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ивайло 

Ивков). 

Господин Войнов, имате ли други доклади в тази точка? 

Благодаря. 

Колеги, други доклади в точката доклади по 

административни преписки? Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Дюкенджиева. 

Колеги, в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-47/2 от 
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7 май 2021 г. е получено писмо от Общинската избирателна комисия 

– Септември, с което ни уведомяват, че във връзка с възможността 

частичните избори за кмет на с. Ветрен дол, община Септември, да 

бъдат насрочени на 27 юни, решение № 246 на Общинската 

избирателна комисия от 8 февруари, с което са прекратени 

предсрочно пълномощията на кмета на с. Ветрен дол, влиза в сила, 

считано от 6 май 2021 г. 

Припомням, колеги, че тази преписка първоначално беше 

докладвана от колегата Джеров и във връзка с изпращането на това 

решение на Общинската избирателна комисия Централната 

избирателна комисия реши да изиска доказателства за това, че 

решението на Общинската избирателна комисия е влязло в сила. Те 

ни уведомяват за тази дата, като по-надолу продължават, че за 

изчерпателност на казуса Общинската избирателна комисия ще се 

снабди и с решение № 171 от 1 март 2021 г., постановено по 

съответното административно дело по описа на Административен 

съд – Пазарджик, с отбелязване „Влязло в сила” и ще изпрати 

същото на Централната избирателна комисия при първа възможност. 

Доколкото този документ все още не е получен в 

Централната избирателна комисия, липсва и справка за броя на 

регистрираните по постоянен адрес гласоподаватели в с. Ветрен дол, 

докладвам за запознаване и за информация на Централната 

избирателна комисия писмото на колегите от Общинската 

избирателна комисия – Септември. Когато са налице всички 

документи по преписката ще докладвам отново предложението за 

насрочване на частичен избор. 

ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИЛВА ДЮКЕНДЖИЕВА: Колеги, 

имате ли други предложения? 

 Други доклади имате ли в тази точка, госпожо Стойчева? – 

Не. 

Други доклади в точка трета, колеги? Минаваме към точка 

четвърта. Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 4. Отговори по въпроси на граждани. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

едно писмо, което е пристигнало по електронната    поща    от     Е.  

Т.              , която казва, че има настоящ и постоянен адрес в София, 

но често пътува в командировки и пита дали може да гласува на 

адрес, различен от постоянния и настоящия й адрес. 

Предлагам ви отговор до госпожа Т.                , с който ще я 

насочим към рубриката „Въпроси и отговори”, въпрос № 16. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението. 

Процедура по гласуване на предложения проект на писмо. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за - 12 (Александър Андреев,   

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Катя Иванова, 

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Ивайло Ивков). 

Господин  Бояджийски, заповядайте. 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Благодаря. Моят доклад 

всъщност е в следващата точка – жалби и сигнали. Става дума за 

едно питане от Чикаго по Закона за достъп до обществена 

информация с входящ номер от 2 април 2021 г. В него са поставени 

въпроси във връзка с образуването на секции извън страната и 

напомнят, че не са получили отговор в срока и очакват незабавен 

отговор, който ще публикуваме. Само че предвид изборите и 

невъзможността подобни въпроси да се разглеждат след 4 април, 

мисля, че Централната избирателна комисия ще трябва да се занимае 

в следващите 14 дена с отговор на поставените в питането въпроси. 

Поради което ви го докладвам за сведение и вземане на отношение 

може би от следващия състав на комисията по поставените въпроси. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, от въпроса, който е поставен с това писмо вх. № НС-29-19 о 

2 април 2021 г., същото е качено на датата, от него става ясно, че 

писмото е докладвано в рамките на заседание на Централната 

избирателна комисия своевременно.  В отговор на писмото е била 

извършена проверка, от която се е оказало, че лицата не са в 
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родствена връзка, тоест няма основание в тази насока. Вече един път 

е даден отговор на лицата, които поставят въпроса, а именно 

господин С.             и госпожа Х. 

Поради това освен предложението, което е на докладчика, а 

именно да остане за сведение, има ли друго предложение?  

Ако няма друго предложение, с оглед на това, че вече един 

път е даден отговор, остава за сведение. 

Друг доклад, господин  Бояджийски, имате ли в тази точка? 

ПАСКАЛ БОЯДЖИЙСКИ: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Госпожо 

Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, господин председател. 

Доколкото при мен са постъпили два въпроса на граждани, свързани 

с начина на гласуване в предстоящите извънредни парламентарни 

избори, ще ги отложа за доклад в новия състав на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Добре, госпожо 

Стойчева. Друг доклад в тази точка? Нямате. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател. 

Едно писмо от госпожа Б.              Е.             С.            , която през 

2013 г. е участвала като застъпник на политическа партия „Горда 

България” в гр. Перник. Тя е посочила къде са оповестени личните й 

данни в нашия регистър и иска те да бъдат заличени във връзка с 

Регламент ЕС 16/679. Номерът на писмото е 22-17-29 от 7 май 2021 

година. 

Предлагам да се обърнем с писмо към „Информационно 

обслужване” данните на госпожа Семерджиева да бъдат заличени от 

този регистър, който е архив всъщност от регистъра. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението да бъде изпратено писмо до 

„Информационно обслужване” личните данни на лицето да бъдат 

заличени от регистъра. 

Друго предложение има ли, колеги? 
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Ако няма, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Минаваме към точка пета. Госпожо Бойкинова, заповядайте. 

 

Точка 5.  Доклади по дела, жалби и сигнали. 

МАРИЯ БОЙКИНОВА: Уважаеми колеги, в заседанието, 

проведено в петък, и докладва определението на Административен 

съд – Варна, с което се отмени Решение № 2446 от 13 април 2021 г. 

на Централната избирателна комисия, с което оставихме без 

разглеждане жалбата на П.         С.          В.          поради просрочие. 

Установи се, както и в моя доклад в петък ви казах, че жалба не е 

просрочена, тя е подаден чрез пощата. 

Съгласно определението на Варненския административен съд 

ние трябва да се произнесем по същество. Подготвила съм проект за 

решение. 

Припомням ви (колегата Стефанова ви е докладвала 

подробно жалбата), производството е образувано по жалбата на 

Пламен Стоянов Велчев, кандидат за народен представител от 

политическа партия „БНО”, срещу решение № 200 на Районната 

избирателна комисия в изборен район Варненски. В нея са описани 

идентични нарушения в общо 208 брой секции на територията на 

община Варна, а именно че печатът на СИК не е бил запечатан в 

плик, СИК не са заседавали, не са взели решение за избор на втори 

член, който да участва при маркирането на печата. Според тях 

печатите са били предварително маркирани. Протоколът за 

маркиране на печата не съдържал най-малко три отпечатъка от 

маркирания печат, както и че СИК са отказали да дадат копие от 

протокола на застъпниците. 
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И има оплакване, че застъпник от БНО               госпожа Д.            

Г.                  е била отстранена от помещението, тъй като не е имала 

отличителен знак за наблюдател. 

Жалбата е разгледана от Районна избирателна комисия № 3, 

Варненска, и е постановено решение № 200. Оплакванията в жалбата 

са за незаконосъобразност. Иска се да се установят нарушения на 

Изборния кодекс, така както са описани в жалбата. 

Предлагам ви да я оставим без разглеждане поради липса на 

правен интерес, тъй като към настоящия момент дейността на 

секционните избирателни комисии, 208 на брой, е приключила. И 

съответно по общи твърдения нито Районната избирателна комисия 

– Варна, нито Централната избирателна комисия са могли да 

извършат проверка и да установят така твърдените нарушения. 

Предлагам ви да оставим жалбата без разглеждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, виждате във вътрешната мрежа проекта на решение във 

връзка с определението на Административен съд – Варна, което е 

подготвено от колегата Бойкинова. 

Имате ли бележки по предложения проект? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 17 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Паскал Бояджийски, Севинч 

Солакова, Силва Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Номерът на решението е 2471-НС. 

Колегата Димитров има думата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка, която 

всъщност е била разпределена на госпожа Стефанова и е по повод на 

сигнал, който е постъпил при госпожа Хризантема Николова, 

директор на дирекция „Парламентарна канцелария на Народното 

събрание”. Доста обширна преписка, която се занимава с 
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разяснителната кампания, начина, по който тя е била организирана. 

Писмото е с вх. № НС-20-154 от 27 април 2021 г. 

Оспорва се процедурата, оспорва се резултатът от 

обществената поръчка, обширно са илюстрирани всички възможни 

дефицити. 

Ние не отговаряме на „Бивол”, по-точно на господин Танев, 

който е изпратил сигнала, а отговаряме или така е подготвила 

писмото госпожа Стефанова, като в текст на писмото до госпожа 

Николова, подготвено от Кристина Стефанова, се изброява редът, по 

който е организирана обществената поръчка, кой я е спечелил, както 

и това, че е извършен одит на дейността на Централната избирателна 

комисия от 2017 г. и 2018 г. и че информацията за провеждане на 

разяснителната кампания при всеки избор е част от анализите и това 

е също публичен документ. Тоест анализите на Централната 

избирателна комисия за проведени избори. 

Предлагам да приемем това писмо и да го изпратим до 

госпожа Николова, която всъщност по компетентност е препратила 

сигнала на господин Танев от „Бивол”. 

Той се е обърнал към Парламентарна канцелария с нещо като 

сигнал, в който е изброил всички възможни дефицити, мнения на 

различни лица. Изпратено е до Хризантема Николова, директор на 

дирекция „Парламентарна канцелария” на Народното събрание. И 

тъй като тя го е препратила, ние й отговаряме. Текстът е в моята 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, виждате 

предложения текст на писмото. Имате ли предложения по него? 

Ако нямате, процедура по гласуване. 

Гласували 17 членове на ЦИК: за - 14 (Александър Андреев, 

Бойчо Арнаудов,  Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Мария Бойкинова, Мирослав 

Джеров, Паскал Бояджийски, Силва Дюкенджиева, Силвия 

Стойчева, Таня Цанева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги 

Баханов, Ивайло Ивков, Севинч Солакова). 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Входящ номер НС-22-17-30 от 

7 май. Господин Г.       Г.            лично е адресирал писмо до мен във 

връзка с това, че изразява разни съмнения, свързани с машинното 

гласуване. То завършва с „Вървете по дяволите!” Адресирано е до 

другаря Д. Д. от Г. Г.  

Това е за сведение. 

И другото писмо, което е с вх. № НС-22-17-32 от 10 май 

2021 г., току-що ми го донесоха, от Г.     Й.             , който се 

представя като дипломиран инженер и предлага флашките и 

машините да останат известно време, примерно два дни, седмица, 

дори месец там, където е извършено гласуването в секция, и след 

това да се направи някакъв одит. 

За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Чухте 

предложението да останат за сведение. 

Колеги, с оглед подготовката на преписка, свързана с 

информация, която е необходимо да предоставим на 

Министерството на финансите, и други в точка трета – 

административни преписки, прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия до изготвянето им, за което ще е необходимо 

време около един час. Затова обявявам продължението на 

заседанието от 13,00 ч. 

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия в следобедната част. Прекъснахме заседанието с оглед 

комплектуване и подготовката на информацията, която е  изискана 

от Министерството на финансите във връзка с отчета за план-

сметката за проведените избори. 

Давам думата за доклад на господин Войнов преди да 

преминем към колегата Солакова. 
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Господин Войнов, заповядайте по точка трета  - 

административни преписки. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпил е 

доклад от З.           М.                с вх. № ЦИК-066-253 от 10 май 2021 г. 

Това е обобщен доклад в изпълнение на точки 6 и 7 от Договор № 19 

от 11 март 2021 г. между Централната избирателна комисия и 

господин Минчев.  

 В доклада З.          М.          излага основните моменти и 

заключения, които е установил при работата си като консултант по 

машинното гласуване и акцентира с цел подобряване на процеса по 

удостоверяване приложимостта на устройствата за машинно 

гласуване при следващите избори върху няколко неща. Може да ги 

погледнете. Общо взето, пет акцента поставя в своя обобщен доклад, 

а именно по методиката, приложена от Държавната агенция 

„Електронно управление”, и други въпроси и проблеми, свързани с 

машинното гласуване. 

Постъпила е и докладна записка вх. № ЦИК-09-155 от 10 май 

2021 г. от директора на дирекция „Администрация” относно 

отчитане на дейността по Граждански договор № 19 от 11 март 

2021 г. между Централната избирателна           комисия и доц. З.           

М.               В докладната записка се казва, че в периода на действие 

на гражданския договор доц. М.       устно е докладвал на Комисията 

поставените спешни казуси и е депозирал устни предложения за 

решенията им, включително и в изборния ден. Горното е 

удостоверено в съответните стенографски записи на провежданите 

срещи. 

С представения обобщен доклад доц. М.           отчита своята 

дейност и съгласно т. 4 от гражданския договор заплащането се 

извършва в срок до седем дни от приемане на работата от 

Централната избирателна комисия след представен писмен отчет за 

извършените дейности. 

Поради горното предлагам Централната избирателна комисия 

да одобри изпълнението на възложените дейности по гражданския 

договор от З.           М.           , след което да се изплати договорната 
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сума в размер на 2900 лева. В бюджета на Централната избирателна 

комисия има налични средства за извършване на плащането по 

договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на господин Войнов. 

Процедура по гласуване одобряването на окончателния 

доклад като отчет за извършената дейност от доц. З.          М.                

и въз основа на него изплащане на договореното възнаграждение 

съгласно договора, срокът на който изтече на 30 април 2021 г. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Друг доклад имате ли? Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Току-що ми беше разпределено писмо с вх. 

№ НС-00-488 от 10 май 2021 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване” и с него приложено ни изпращат анализа на данните от 

машинното гласуване от европейските избори 2019 г. и 

парламентарните избори 2021 г. 

Докладвам го за запознаване и сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Благодаря. 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка трета. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на предишното 

заседание ви докладвах писмото от Министерството на финансите от 

7 май 2021 г. с искане в срок до 10 май да се предостави 

предварителен отчет за извършените разходи във връзка с участието 

в изборния процес на план сметката, одобрена с ПМС 41 от 2021 г. 

Виждате изготвения отчет от главния счетоводител. Това е 

отчетът към 10 май т.г., разходваните средства в абсолютно 

стойност с уточнение за предстоящи плащания в частта относно 



 15 

издаването на Бюлетина с резултатите в абсолютно стойност и 

размер на възнаграждения с очакван размер. 

Предлагам да изпратим това писмо в отговор на искането на 

Министерството на финансите, така както е подготвено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Виждате във вътрешната мрежа изготвеното писмо 

до Министерството на финансите. Има ли предложения по текста на 

писмото? 

Процедура по гласуване, колеги. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще докладвам писмо, което е 

получено сега от Министерството на финансите, за да се възложи на 

администрацията и на главния счетоводител по-конкретно за 

изготвяне на предварителните разчети за произвеждане на 

предсрочните парламентарни избори. Срокът е 13 май, 12 ч. Това е 

вх. № НС-04-79 от 10 май. 

Колеги, във вътрешната мрежа са публикувани преписки, 

справки, които искам да ви докладвам с оглед предстоящото 

прекратяване на пълномощията на членовете на Централната 

избирателна комисия с мандат 2019 г. с оглед прекратяването на 

мандата на Централната избирателна комисия от 2019 г. Във 

вътрешната мрежа има справка за остатъка от неизползвания платен 

годишен отпуск за съответните години 2019, 2020, и 2021 г. към 10 

май 2021 г. 

Предлагам ви Централната избирателна комисия да приеме 

решение във връзка с прекратяването на мандата на Централната 

избирателна комисия и прекратяването на пълномощията на 

членовете на ЦИК да приемем решение и да се възложи да бъдат 
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изплатени обезщетенията за неползван платен годишен отпуск на 

Централната избирателна комисия съгласно Вътрешните правила и 

Кодекса на труда, чл. 224, ал. 1. Да упълномощим председателя да 

издаде съответно заповеди, така както е изготвена и справката, за 

отделните членове на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. Има ли други предложения? 

Ако не, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, пак в тази връзка с оглед 

прекратяването на мандата на Централната избирателна комисия и 

прекратяването на пълномощията на членовете на ЦИК и с оглед на 

това, че госпожа Цанева има навършени години за пенсиониране, да 

приемем протоколно решение съгласно чл. 13, ал. 1, да й бъде 

изплатено обезщетение в размер на толкова брутни месечни заплати, 

съответстващи на времето за участие в Централната избирателна 

комисия, Вътрешни правила за определяне и изплащане на 

възнагражденията на членовете на Централната избирателна 

комисия – седем месечни брутни заплати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Колеги, чухте 

предложението. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, както госпожа Таня Цанева 

има навършени години и възраст за пенсиониране, придобита 

съответно и мъдрост, имаме от администрацията също с навършена 

възраст за пенсиониране. Подадено е заявление от В.    Д.           С.                 

, главен специалист в   дирекция „Администрация” на Централната 

избирателна комисия с вх. № ЦИК-11-25 от 10 май 2021 г.  

Срокът на предизвестие съгласно т. 5, както е посочено в 

заявлението от сключен договор ТД № 6-06 от 6 август 2014 г., е 30 

дни. Съобразно и заявлението, сключения  договор и съответно 

разпоредбите на Кодекса на труда е заявено да й бъде изплатено 

полагащото се обезщетение, изчислено по реда на чл. 177 от Кодекса 

на труда за неползвания основен и допълнителен платен годишен 

отпуск, който й се дължи и не е погасен съгласно Кодекса на труда. 

Освен това на основание чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда е 

заявено искане да бъде изплатено обезщетение в размер на две 

брутни заплати поради пенсиониране.  

И, разбира се, последиците с оформянето на трудовата 

книжка, която да бъде върната при спазване на изискванията на 

Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Уважаеми 

колеги, чухте предложението за протоколно решение. 

Процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Господин Ивков, заповядайте. 

ИВАЙЛО ИВКОВ: Колеги, последна преписка от мен за 

ЦИК. Във вътрешната мрежа в папката с мои инициали е писмото до 

инспектор Г.              , Пето районно управление. 
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Моля да гласуваме протоколно решение за изпращане на 

изискуемите документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ: Виждате 

проекта на писмо във вътрешната мрежа, което е подготвено от 

колегата Ивков. Има ли предложения по текста? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

Бойчо Арнаудов, Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, 

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

Мария Бойкинова, Мирослав Джеров, Севинч Солакова, Силва 

Дюкенджиева, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Други желаещи за включване в дневния ред? Не виждам. 

С това, колеги, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия. Следващото заседание ще бъде насрочено от 

новия председател госпожа Нейкова. 

На вас бих искал да ви благодаря за участието и за 

ползотворната работа, за това, което дадохте на Централната 

избирателна комисия в предходните избори. И да си пожелаем 

здраве и успехи оттук нататък! (Ръкопляскания.) 

 

 

(Закрито в 13,50 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Александър Андреев 

      

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

 Стойка Белова 


