
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 29 

 

На 12 юни 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно обявяване на недействителност 

на регистрацията на кандидати за народни представители. 

Докладва: Росица Матева 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

Смолян и ОИК – Разград. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър  

Димитров, Красимир Ципов, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева 

4а. Доклад относно заявление по ЗДОИ . 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4б. Доклади по запитвания за медийни пакети . 

Докладва: Димитър Димитров 

4в. Проект на решение относно регистрация на 

международни наблюдатели на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г.  

Докладва: Любомир Георгиев 

5. Разни. 
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Докладват: Йорданка Ганчева, Емил 

Войнов, Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир  Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Севинч Солакова, Георги Баханов. 

Заседанието бе открито в 16,12 ч. от госпожа Камелия 

Нейкова – председател на Комисията.  

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Откривам със закъснение по технически причини заседанието 

на Централната избирателна комисия. Уведомявам Ви, че днес по 

технически причини, свързани с настройване на новата широко-

ъгълна камера, е имало излъчване от залата на Централната 

избирателна комисия без присъствие на членове на Централната 

избирателна комисия, за което ще бъде публикувано съобщение, тъй 

като е създало притеснение сред гражданите, които наблюдават 

дейността на Централната избирателна комисия. 

От днешното заседание по уважителни причини поради 

платен годишен отпуск отсъстват госпожа Севинч Солакова и 

господин Георги Баханов. 

Колеги, тъй като трябва да определим кой да изпълнява 

функциите на секретар, Ви предлагам за времето на отсъствие на 

госпожа Солакова днес и утре господин Димитров да подписва за 

секретар на Централната избирателна комисия. Може би първо това 

трябва да гласуваме и след това дневния ред. 

Моля, процедура на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно обявяване на недействителност 

на регистрацията на кандидати за народни представители с 

докладчик госпожа Матева. 

2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК с 

докладчик господин Чаушев. 

3. Машинно гласуване с докладчик господин Емил Войнов. 

4. Доклади по административни преписки с докладчик 

госпожа Матева. 

5. Разни с докладчици госпожа Ганчева и господин Войнов. 

Имате ли предложения за допълване?  

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Да ме включите с нова точка – Заявления за достъп до 

обществена информация. Имам доклади за чужбина, които бих 

могла и в точка Разни да докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 4а за 

заявления за достъп до обществена информация. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам и доклади във връзка с 

организацията на гласуването извън страната. По Ваша преценка 

мога и в точка Разни да ги докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, Вие сте 

включена там. 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 

Първо, в точката за административни преписки. И 1-минутна 

– за сведение, и съобщение от Район Оборище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка Разни? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, по-скоро в точката за доклади 

по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Там Ви включих. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би трябва оттук нататък през 

две-три заседания да обобщавам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доклади по 

медийни пакети. Имате ли готовност за днес? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, имам, това е готовността. Мога 

да кажа колко са и кои са по номера, защото ние на тях трябва да им 

върнем отговор, че одобряваме. Безспорно е, че няма проблем, 

защото всички не са започнали, всички имат пари. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагате ли нова 

точка? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 4б – Доклади 

по медийни пакети. Нали така? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: На този етап по-скоро са 

запитвания, след това ще бъдат проектодоговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  

Ако не възразявате, всеки ден ще фигурира тази точка в 

дневния ред. Вие преценявате дали има доклад. 

Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. 

В точка 4, ако обичате, да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ако е възможно следваща буква „в” 

в точка 4 да е проект на решение за регистрация на международни 

наблюдатели. И в точка Разни – евентуално за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В „административни преписки”. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: И мен в „административни 

преписки”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

 

Колеги, преминаваме към точка 1: 

Точка 1. Проект на решение относно обявяване на 

недействителност на регистрацията на кандидати за народни 

представители. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Нямам готовност да докладвам решенията, тъй като все още 

чакаме информация.  

Става въпрос за пристигнало писмо от „Информационно 

обслужване” с вх. № НС-00-569 от 11 юни 2021 г., с което ни 

изпращат резултат от проверката на кандидатските листи, който е 

актуален към 11 юни 2021 г., 17,10 ч. Въз основа на проверката е 

установено, че още двама кандидати са регистрирани в повече от два 

района: Веселин Величков от листата на „Движение ЗАЕДНО”, 

регистрирано в РИК – Велико Търново, РИК – Плевен, и РИК – 

София, Двадесет и четвърта; Виржиния Богданова е включена в 

листата на ПП „Глас Народен” в РИК – Габрово, РИК – Плевен, и 

РИК – Русе.  

Изпратих своевременно на съответните районни избирателни 

комисии с изискване на информация в колко часа и на коя дата е 
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подадена за регистрация всяка една от листите, за да можем да 

извършим преценка кои са двете действителни регистрации, първите 

по време и коя е третата, която следва да бъде заличена. До момента 

съм получила отговор само от Двадесет и четвърта РИК. Помолила 

съм администрацията да прозвъни останалите, за да могат да 

изпратят своевременно отговор и да вземем своите решения. Така че 

за момента това е моят доклад в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

 

Преминаваме към точка 2: 

Точка 2. Искания за изплащане на възнаграждения на 

общински избирателни комисии. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще докладвам две 

искания за изплащане на възнаграждения от общински избирателни 

комисии.  

Първата е с искане № МИ-27-108 от 7 юни 2021 г. от ОИК – 

Смолян, от която искат да им изплатим възнаграждение за 

проведено заседание на 27 май 2021 г., на което са присъствали: 

председател – един, заместник-председател – един, секретар – един, 

шест членове, на което заседание са прекратили правомощия и 

съответно са обявили за избран друг общински съветник от 

съответната листа. На 3 юни 2021 г. се иска и дежурство за 

председател и секретар за приемане на съответните документи.  

Аз предлагам да им изплатим възнагражденията както за 

заседанието, така и за дежурството. По преписката има счетоводна 

справка и контролен лист от нашия финансов контрольор. 

Предлагам да им изплатим на ОИК – Смолян, заседанието и 

дежурството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли друго предложение или въпроси към 

доклада? Няма. 
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Подлагам на гласуване така направеното предложение за 

изплащане на възнаграждения за проведени заседания и дежурство 

на членове на ОИК – Смолян. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам с вх. № Р-27-107 от 7 юни 

2021 г. искане от ОИК – Разград, за проведено заседание на 27 май 

2021 г., на което са присъствали: председател, заместник-

председатели – двама, секретар – един, шест членове, на което 

заседание със свое решение съответно във връзка с процедура по 

отношение на общински съветник за неприсъствие в Общински 

съвет – Разград, са искали допълнителни документи, включително и 

съответно обяснение за попълване на преписката. Съответно на 

3 юни 2021 г. – ще ги вкарам анблок, също са провели заседание, на 

което са присъствали: председател – един, заместник-председатели – 

двама, секретар – един, седем членове, на което са прекратили 

правомощия на кмет на кметство Дянково, което Ви докладвах и 

преди за предложение до президента. По преписката за тези две 

заседания на ОИК – Разград, има съответната счетоводна справка и 

съответният контролен лист от финансовия контрольор, поради 

което предлагам да им се изплати на членовете на ОИК – Разград, 

възнаграждения за тези две заседания в общ размер 1162,42 лв. със 

съответните му осигуровки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или някакви други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждения за проведените заседания на членовете на ОИК – 

Разград. 

Моля, процедура на гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев,  Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друг доклад имате ли, колега Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следваща 

точка 3: 

Точка 3. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, във връзка с Решение № 217 от 10 юни 

2021 г. на Централната избирателна комисия относно откриване на 

процедура по договаряне без предварително обявление за възлагане 

на обществена поръчка с предмет – дейности по техническото 

осигуряване на машинното гласуване, както и дейностите, 

представляващи логистично осигуряване и техническо обслужване 

на машините за частичните избори на 27 юни 2021 г. и изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г., днес от 14,00 ч. се 

проведоха преговори от назначената комисия със заповед на 

председателя на Централната избирателна комисия за преговори и 

„Сиела Норма” АД. На проведените преговори представителите на 

„Сиела Норма” АД представиха оферта по процедурата на 

договаряне с тяхното техническо предложение. 

Между другото в папката за днешно заседание има отделна 

папка „Сиела” има качени – можете да се запознаете, всички 

документи от проведените преговори.  

Освен офертата на „Сиела Норма” АД те представиха и 

ценово предложение, в което са включени всички услуги, които се 

съдържат в техническото предложение. Ценовото предложение се 

вмества в максималната прогнозна цена, която е в Решение № 217, а 
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именно 4 млн. 350 хил. лв. С това ценово предложение също можете 

да се запознаете – в тази папка е качено. 

Освен това във връзка с предстоящите преговори между 

Централната избирателна комисия и “Смартматик” от „Сиела 

Норма” АД дадоха – то не е предложение, а група от услуги, които 

би трябвало да се договорят между Централната избирателна 

комисия и “Смартматик”, за да може да се синхронизират двете 

дейности, а именно закупуването на допълнително количество 

специализирани устройства за машинно гласуване и дейностите по 

програмирането и логистичното осигуряване на тези машини.  

В протеклите преговори се обсъдиха отделни пера по 

ценовото предложение на „Сиела Норма” АД, като се дискутираха 

възможностите за намаляване на това ценово предложение. Но от 

„Сиела Норма” АД заявиха, че дори и при тази цена те имат разходи, 

които са вповече дори от предложената цена от Централната 

избирателна комисия  и не могат да я намалят допълнително. 

Преговорите завършиха с това, че от комисията, назначена 

със заповед от председателя на ЦИК, заявихме, че ще запознаем 

Централната избирателна комисия с проведените преговори, с 

предложенията на „Сиела Норма” АД и ще продължим разговорите 

евентуално във вторник сутринта, тъй като от „Сиела Норма” АД 

искат да се свържат със “Смартматик” и да получат повече 

информация относно евентуалното споразумение между ЦИК и 

“Смартматик” по доставката на машини и обучение на кадри. 

За проведените преговори ще бъде съставен протокол, 

стенографски запис и ще има допълнително доклад от комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, колега 

Войнов. 

Аз Вашия доклад го приемам за сведение, тъй като съгласно 

заповедта за работата на комисията трябва, както казахте, протокол 

от работата на комисията и доклад за проведените преговори.  

Също така смятам, че Централната избирателна комисия й 

трябва време за запознаване с представената оферта, включително 
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ценовото предложение, което има и табличен вид как е формирана 

окончателната цена, за да може всеки член на Централната 

избирателна комисия да може да участва при вземане на 

информирано решение относно следващи действия по отношение на 

тази обществена поръчка. 

Също така смятам, че „Сиела” няма отношение към едни 

евентуални бъдещи преговори със “Смартматик”, за да дава 

препоръка какво трябва да договорим с тях или какво не трябва. 

Нека нещата да се случват последователно, и то след решение на 

Централната избирателна комисия. Още повече виждам, че това, 

което са представили, не представлява документ, въз основа на 

който Централната избирателна комисия да конкретизира 

определени дейности. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз ще се обадя само за уточнение – 

очевидно процесът тече, но за уточнение. Коя „Сиела”, защото 

„Сиела” – майка е едно, „Сиела” – дъщерни дружества е друго.  

Аз не знам дали нашият търговец, страна по нашия договор - 

„Сиела”, с които от „Сиела” е сключвала договори, на каква цена, 

при какви условия и не съм много убеден, че тази „Сиела”, която 

видяхме оня ден, е същата тази „Сиела” – не „Сиела”, а 

“Смартматик”, този “Смартматик”, единият, с който ние говорихме, 

е същият този “Смартматик”, с който „Сиела” е закупувала или по 

някакъв тип договори е получавала права, които евентуално да 

прехвърля на Централната избирателна комисия. Това е само за 

уточнение! Сиели – много, Смартматици – много, но „Сиела” е във 

функция прекупува нещо и ни го продава и тъй като го прекупува и 

ни го продава, очевидно има и някаква цена, която като търговец 

така си формира и печалба. Това е. Беше само за уточнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

имате ли друг доклад? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 
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Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС-05-110 от 

11 юни 2021 г. Писмото е от областния управител на област Хасково 

и е във връзка със заложеното задължително машинно гласуване в 

секции с над 300 избиратели.  

Предлага се на Централната избирателна комисия предвид 

наличието на притеснение у избирателите при предстоящото 

машинно гласуване съвместно с районната избирателна комисия, 

ако може да бъдат осигурени повече от една демонстрационна 

машина, примерно две или три – те ще осигурят помещение, където 

да се извършат разяснения и демонстрационно гласуване на 

желаещите граждани, които желаят да се запознаят как се извършва 

гласуването чрез машината. Очакват нашето съдействие за 

реализирането на подобна възможност. Тъй като това не е първото 

писмо, което получаваме с желание да бъдат осигурени машини за 

разяснителна кампания на избирателите, на този етап предлагам 

писмото да остане за сведение. Но ще дам едно копие на колегата 

Томов, който ръководи разяснителната кампания да се има предвид 

при разписване на дейностите и осигуряване на машини за 

разяснителна кампания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колега Войнов, смятам, че това искане трябва да се 

присъедини и към искането, което постъпи от госпожа Караянчева, 

доколкото си спомням, и от Стара Загора – за този изборен район, не 

помня от кого беше, така че да има еднакъв режим по отношение на 

всички такива искания. 

Друг доклад имате ли? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка 4: 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преписката, която имам в тази 

точка, е кратичка. Тя е за сведение – № НС-07-51 от 11 юни 2021 г., 

с която Николай Александров, кмет на район „Оборище” ни 

съобщава, че със заповед е назначил комисия, която е отворила 

помещението, след което е взела неизползваните бюлетини, предала 

ги е на „Унитрейд БГ”, има приложен дори кантарна бележка. С 

една дума, извършвала е дейности, които е трябвало да извърши тази 

администрация. Това е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

господин Димитров. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви получено писмо от 

областната администрация на област София с вх. № НС-05-108 от 

11 юни 2021 г. С наше писмо, изх. № НС-05-96 на 25 май 2021 г. 

изпратихме по компетентност получено писмо по описа на СДВР – 

отдел „Разследване”, с което поискахме от областната 

администрация да предостави информация от регистрите на 

застъпниците на кандидатски листи за трите районни избирателни 

комисии под № 23, 24 и 25. Идеята е да Ви докладвам полученото 

копие на отговор, което е изпратено директно до Столичната 

дирекция от областната администрация. Областната администрация 

уведомява Столичната дирекция и Централната избирателна 

комисия, че след извършена проверка на изборните книжа и 

материали, съхранявани в областната администрация и съответните 

основания от Изборния кодекс, искането за предоставяне на 

информация за определен брой лица дали фигурират в регистъра за 

застъпници се установява, че посочените лица в писмото на СДВР не 

фигурират в регистъра, нито по отношение на тях е подадено 

заявление за регистрация. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Това ли Ви е докладът в тази точка? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Само за сведение. Искам да докладвам преписка във връзка с 

промените в листите на РИК – Седемнадесети, които извършихме 

вчера и онзи ден с наши решения и изпратеното за проверка лице до 

„Информационно обслужване”, докладвам за сведение, че се е 

върнала информация за проверката. Лицето отговаря на условията за 

регистрация, така че няма причина да предприемаме последващи 

действия, само за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

В Централната избирателна комисия са получени писма от 

кмета на община Сандански и кмета на община Котел. И двете 

писма са съобразно изискванията на наше Решение № 1244 с 

приложени към тях заповеди и протоколи за назначаване на комисии 

от длъжностните лица в съответните общински администрации, 

които са извършили отваряне на запечатани помещения в община 

Сандански и съответно в община Котел с цел прибиране на 

избирателни списъци в тях. За сведение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, в точка „Доклади по административни преписки” – 

госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Още чакам информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, после ще се 

върнем на точка 4. 

 

Преминаваме към точка 4а: 

Точка 4а. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам Ви преписка, вх. № НС-29-29 от 12 юни 

2021 г., като тя представлява писмо, получено по електронната 

поща: 
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„Уважаема Централна избирателна комисия, в приложение 

ще намерите искане по ЗДОИ, подписано с квалифициран 

електронен подпис от господин Д.          И.           ”. Като приложение 

– заявление за достъп до обществена информация. Д.           Е.           

И.      на основание Закона за достъп до обществена информация 

моли да бъде предоставена следната информация за всяка една от 

464 секции извън страната на изборния ден, 4 април 2021 г., час и 

минута на изпращане на потвърждението от ЦИК за получаване на 

документите от СИК (точка 1 от част пета на Методическите 

указания) и  час и минута на изпращане на потвърждението 

(разписката) за редовността на документите на СИК (точка 7 от част 

пета на Методическите указания), времевите данни – иска да бъдат 

предоставени в българско време и желае да получи информацията в 

табличен вид, съобразно колони, които предоставя. Желае исканата 

информация по електронен път, имейл, или ако не е възможно чрез 

писмо. Като сочи, че данните ще послужат за анализ на капацитета 

на обработка на звеното във ВКП (ЦИК), обработващо 

постъпващите документи, часовата заетост на членовете на СИК 

извън страната в изборния ден на 4 април 2021г. и за оценка на 

нейното влияние върху мотивацията им да участват повторно в СИК 

за изборите на 11 юли 2021 г. 

Предварително благодари за съдействието. 

Аз, уважаеми членове на Централната избирателна комисия, 

на основание чл. 8 от Вътрешните правила за предоставяне на 

достъп до обществена информация предлагам, госпожо Председател 

да определи с протоколно решение комисия за разглеждане на това 

заявление за преценка на информацията, като имам предложение за 

комисия: аз, като докладчик, колегата Чаушев, колегата Гаврилов и 

служители от администрацията, а именно госпожа Манолова, тъй 

като ако се касае все пак обработката, знаете става и с оглед други 

институции, и тя основно действа по отношение на другите 

институции, за да видим съхранява ли се, създадена ли е такава 

информация, както и един юрисконсулт с оглед тяхната 
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ангажираност – по Ваша преценка или на директора на Дирекция 

„Администрация, към момента нямам готовност за име. Разговаряла 

съм с колегата Чаушев, който е извън залата. Това е моето 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз съм 

съгласна с това предложение. 

Колегата Гаврилов и Чаушев – все пак личното Ви желание. 

Господин Гаврилов, Вие? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Бих предложил господин Томов 

също да се включи, защото той вече е изказвал отношение по този 

въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 5-членна комисия е 

напълно достатъчна. А господин Томов, имайки предвид и 

ангажиментите му като заместник-председател и говорител, смятам, 

че… 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, да. Приемам, аз ще го 

информирам за всичко, което става около тази комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

госпожа Ганчева, ако правилно съм го записала: тя като докладчик, 

господин Гаврилов и господин Чаушев като членове на Централната 

избирателна комисия, госпожа Манолова в качеството си на 

директор на Дирекция „Администрация” и юрисконсулт – може би 

М.             Р.         . (Реплика на Йорданка Ганчева.) Тъй като 

останалите са ангажирани с обществената поръчка. Или господин   

Ц.   . Може би след като е госпожа Манолова, в такъв случай и 

господин Ц.. 

Заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед изказването на колегата 

Гаврилов, аз предвид, че колегата Томов, както каза и председателят, 

е заместник-председател, ръководител на „Гласуване извън 

страната” и разяснителна кампания и говорител на ЦИК, не 

предлагам него.  
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Считам, колега Гаврилов, че няма нужда отделно да го 

уведомяваме. Всички доклади се правят на ниво заседание на 

Централната избирателна комисия и дори и ЦИК да постигне 

необходимото мнозинство и да определи комисия за разглеждане на 

това заявление няма никой от нас като членове, ако станем, на 

комисията и аз като докладчик не бих затаила нищо от който и да е 

колега – било то и ръководителят на „Гласуване извън страната” в 

лицето на господин Томов.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, имате ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване за приемане на протоколно решение 

за определяне на комисия в състав: госпожа Ганчева в качеството си 

на докладчик, колегите Гаврилов и Чаушев, госпожа Манолова и 

господин Цачев от администрацията на Централната избирателна 

комисия, които да бъдат членове на комисия по смисъла на чл. 8, 

мисля, че беше, от Правилата за предоставяне на достъп до 

обществена информация. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли друг доклад? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По тази точка – не. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка 4б: 

Точка 4б. Доклади по запитвания за медийни пакети. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Извън папката ми има опция – отделна папка „Медийни 

пакети”, която ще разделим постепенно в рамките на процедурата на 
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запитвания в утвърдени по договори, които сме утвърдили. Това ще 

бъде структурата. В момента можете да погледнете в тази папка. 

Преписки с № 24-321; 24-322 до 24-333 плюс една тройна, остават 

13 запитвания. Всички те са в тази папка. Запитванията в случая са: 

може ли да ползваме пакет в определен размер. Сега един по един 

няма.  

Ако искате, мога да отнема време и да започнем с № 24-332, 

което запитване за ползване на 21 хил. лв. за реклама в БНТ, код 24-

333 – „Движение заедно за промяна”, запитване за БНТ отново – 

24 хил. 816 лв.; 321 – „Евроком”/„Пряка демокрация” със стойност 

на уговорката 22 хил. 800 лв. Само това ще съобщавам и ще 

поддържаме този файл. Към него ще добавим и 

„Свобода”/”Евроком” – почти целият пакет 39 хил.лв., поне няма да 

имаме друго запитване. „Пряка демокрация”/БНТ – запитване за 

9000 лв. „Евроком”/„Гражданска платформа Българско лято”, 

запитването е за платени форми – 21 хил. 675 лв. „Евроком” медиен 

пакет – Политическа партия „България на труда и разума”, 

стойността на запитването е 14 хил. 109 лв. Медиен пакет с 

„Атака”/БНТ – 21 хил. лв. БНР/”Пряка демокрация” – 2640 лв. 

ПП „МИР” и БНТ – 3000 лв. „Български национален съюз – Нова 

демокрация”/„Евроком” – 39 хил. 959 лв. Тук имаме един пакет за 

„Политическа коалиция – Ляв съюз за чиста и свята Република”/БНТ 

– стойността на запитването е за 25 хил. 505 лв. 

Това са сложените в папката запитвания. Предлагам с едно 

гласуване да ги одобрим, тъй като всички имат наличната сума, да 

върнем обратно на партиите и медиите оповестяване че могат вече 

да ни предлагат договорите за утвърждаване по тарифите, които, 

разбира се, те са обявили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения от колегата Димитров доклад имате ли въпроси или 

предложения?  

Подлагам на гласуване за протоколно решение 

предложението на докладчика да изпратим писмо до всички тези 
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лица, отправили запитванията, че по партидите на съответните 

партии и коалиции са налице наличните средства за медийни пакети.  

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Друг доклад имате ли в „Медийни пакети”? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, но мога да съобщя само, че 

вече имаме всички възможни тарифи и целият списък ще бъде качен. 

Тоест добавени новите тарифи или новите класове медии и ще ги 

добавим към предишните и ще бъдат на страницата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тези – до 31 май. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тези, които бяха досега, само че до 

11-ти, тоест имаме вече приключил срок. Тоест време да направим 

пълната база данни за всички заявени тарифи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

 

Колеги, преминаваме към точка 4в: 

Точка 4в. Проект на решение относно регистрация на 

международни наблюдатели за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи, 

вх. № НС-04-01-303-4 от 11 юни 2021 г. с искане за регистрация като 

международен наблюдател на изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. на представител на Бюрото за демократични 

институции и права на човека на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа. 

Предлагам да се вземе следното решение: 
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На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 6 и 8 от 

Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК 

Централната избирателна комисия реши: регистрира като 

международeн наблюдател в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. Ян Вилемсън, и на латиница написано името, от 

Естония.  

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния 

регистър. 

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение. 

Предложението е с № 247 в папката с мои инициали от днес. 

По списък от един човек и затова предлагам просто да го 

регистрираме. Приключих засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по така представения проект на решение имате 

въпроси или предложения по него? (Време за запознаване.) Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на наблюдател в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. – представител на Бюрото за 

демократични институции и права на човека на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 223-НС от 12 юни 2021 г.  

Имате ли друг доклад? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По тази точка – не. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка 5: 

Точка 5. Разни. 
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Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам вх. № НС-23-348 от 11 юни 2021 г. Това е 

писмо, получено по електронната поща от господин Г.      К.     , 

което казва, че те са фирма, посочва коя е, и сочи, че тяхната фирма 

развива дейност услуги във връзка с български граждани в Англия. 

Пишат, защото имат желание да са част от предстоящата 

предизборна кампания и „в нашата област има много българи, които 

желаят да гласуват”. В близост до тях нямат изборна урна, затова ни 

предлагат тяхното помещение, което се намира на съответния адрес. 

Предлагам тази преписката на Министерството на външните работи, 

на работна група „Избори”, за предприемане на действия по 

компетентност, тъй като знаете, че организационно-техническата 

част във връзка с намиране съдействие за помещение е на 

Министерството на външните работи. Обективирано е искане за 

предоставяне на помощ и помещения, затова предлагам тази 

преписка да бъде изпратена за незабавни действия по 

компетентност. 

Госпожо Председател, ще предложа и друга подобна и 

предлагам анблок да ги гласуваме.  

С вх. № НС-22-1973 от господин А.           , който сочи, че 

пише от името на инициативен комитет в град Мюнхенгладбах на 

съответния адрес. Има желаещи доброволци за членове на СИК, 

осигурено е помещение. Констатира, че има голям интерес за 

предстоящите избори от съграждани в това градче.  

Предлагам двете преписки за незабавни действия по 

компетентност на работна група „Избори”.  

Моля за протоколно решение да одобрим изпращането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението за изпращане 

по компетентност на двете писма на вниманието на работна група 

„Избори” в Министерството на външните работи.  

Моля, процедура на гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № НС-00-567 

от 11 юни 2021 г. Това е върната проверка във връзка с наше искане 

по писмо от госпожа В.             В.           , която сочи, че заявлението 

й било отказано поради определена причина, която е изложена в 

писмото. Видно от проверката тя към 11 юни 2021 г. в 9,13 ч. има 

успешно подадено заявление, предвид което предлагам да го 

приемем за сведение и тази проверка да бъде обобщена в 

информацията, която идва с оглед проверки, които пращаме във 

връзка с подаване на заявлението. 

Докладвам вх. № НС-04-01-351 от 11 юни 2021 г. От работна 

група „Избори” са ни препратили грами – те всъщност два пъти са 

ни препратили оригинал и копие, едно и също нещо за допусната 

грешка в интернет сайта на ЦИК при изписване наименованието на 

избирателна секция извън страната. Генералният консул господин 

Цолов ни информира, че в сайта на ЦИК в раздел „Избори за 

Народно събрание”, в съответния подраздел, в списъка на 

потвърдените заявления е допусната грешка в изписването на 

наименованието на населеното място в Испания, което изписано 

като Фрага, като в скоби на латиница посочено. Обръщат внимание, 

че Фрага е град в автономна област Арагон, където се открива 

избирателна секция автоматично на основание Решение № 34-НС, 

докато наименованието на латиница, което е изписано в скоби, е 

различно населено, намиращо се в автономна област Каталуня, за 

което до вчера – сочи, 9 юни 2021 г., „бяха подадени 27 заявления”, 

но днес това наименование на латиница изцяло липсва в страницата 

на ЦИК. 
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Във връзка с горното молят, двете различни населени места 

да бъдат изписани по отделно, както следва:  Фрага и  Фигерес, на 

български език. 

Колеги, аз си извърших току-що справка в списъка на 

потвърдените заявления. Към момента на извършване на проверката 

съществуват записите, защото при доклада ми сега може да има 

промяна, съществува място Фрага, с две заявления и Фрага в скоби  

Фигерес, или не знам как се произнася, на латиница с подадени 

47 потвърдени заявления. Не можах да се запозная.  

Може би колегата Гаврилов ще вземе отношение тук, тъй 

като те с колегата Томов извършваха и разпореждаха да се извършат 

обединяванията. Аз лично не открих доклад, който традиционно се 

прави и е на разположение на колегите във вътрешната мрежа. 

Проверих и в деловодството, не беше открит такъв, от извършените 

обединения съгласно протоколните решения на ЦИК, за да проверим 

дали мястото Фрага (Фигерес) е в резултат на тези обединения.  

Така че аз в момента не мога да ви предложа решение по 

въпроса, с който ни сезира генералният консул и не предлагам 

никаква промяна в списъка на потвърдените заявления. Предлагам 

да извършим проверка, ако колегите не са запознати. Или да 

изискаме, ако не е предоставен такъв доклад от изпълнителя, за да 

видим дали в крайна сметка дали ние не сме го разпределили това да 

се случи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Гаврилов, 

заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Това очевидно е техническа грешка – дали е на системата за 

приемане на електронни заявления, дали е на господин Горанов, 

това не го знам. Аз нямам спомен да съм подал такава информация, 

още повече самият аз познавам много добре и град Фигерес. Ходил 

съм няколко пъти там – не живея много далече от Фигерес, тоест 

няма начин аз да го сбъркам с Фрага. Техническа грешка. 
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Предлагам в оперативен порядък аз да изпратя лично по 

мейл, да вляза в контакт с господин Горанов и той да оправи това. 

До неделя и понеделник предполагам, че ще го оправи. Просто това 

са два различни града. Едното е изписано на латински, другото – на 

български, не знам защо там са обявени като едно място. Едното е в 

скоби. Не е вярно просто. В спешен порядък смятам, че може да се 

оправи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз възразявам срещу направеното 

предложение от колегата Гаврилов. Не ми беше известно, че въз 

основа на лични контакти се правят обединенията, а не въз основа на 

протоколни решения.  

Предлагам да изискаме от изпълнителя, след като очевидно 

ни е предоставен. Аз не знаех, че подаваме по телефона тези неща, 

които сме се обединили с протоколни решения, да изискаме доклад 

за всички извършени обединения – въз основа на кое протоколно 

решение на Централната избирателна комисия се извършени, такава 

каквато е била практиката на ЦИК, и конкретно точно за Фигерес, 

ако има такова обединение, за да видим дали е грешка това нещо. 

Това е моето предложение като докладчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Аз не мисля, че с телефонно обаждане се извършват 

обединение на тези места.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Очевидно, че не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че колегата 

Гаврилов за конкретния случай предложи да се обади. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, писмено се извършва.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако правилно съм 

разбрала. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има писмено – има писмена 

страница, никога не са извършвани обединения по телефон. (Реплики 

на Йорданка Ганчева.) Аз ще проверя моите записки и това, което 
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сме изпратили на господин Горанов. Не мисля, че е грешка от моя 

страна, понеже Ви казвам – аз живея на 100 км от Фигерес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 

не става въпрос за нечия грешка. Аз не знам дали ще си спомня 

съвсем точно на кое предходно заседание, че се обсъжда този въпрос 

и Централната избирателна комисия мисля, че имаме протоколно 

решение да изискаме от „Информационно обслужване” 

предоставянето на такава информация. 

Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Гаврилов, аз не твърдя, че 

Вие сте извършили грешка. Предлагам да видим каква точно е 

причината, за да съществува този запис. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, да, да. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като сигурно ще идват и други 

такива отбелязвания, питания. Затова аз всъщност съм предложила 

винаги да има доклад. Ако имахме такъв доклад, щяхме на секундата 

да видим какво се случва и да предприемем действия на момента. 

Затова предлагам да изискаме доклад, от който да са видни 

абсолютно всички обединения и конкретно да ни обяснят защо 

съществува този запис. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз не разбирам защо ми е този 

доклад специално? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Дали има обединение по този 

въпрос – това да бъде писмено с писмо, което аз ще изготвя до 

изпълнителя като докладчик по тази преписка. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз смятам, че това е излишна 

загуба на време и енергия да искаме такъв доклад. Всичко е 

публично. Може да се консултира – и в момента може да 

консултирате как, по какъв начин са обявени в Испания 

обединението на местата. Става дума за техническа грешка. В този 

момента аз не мога да кажа чия е тя, но няма значение чия е – ние 

трябва да я оправим по-бързо, защото хората продължават да 

подават заявления. Смятам, че можем да я оправим – Горанов може 
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би в неделя не работи, но в понеделник ще го направи. Ако искате да 

стане с решение на ЦИК или с протоколно решение, както искате, 

това е очевидна грешка. Но няма нужда да си губим времето, както 

госпожа Ганчева желае да ни губи времето и продължава да ни губи 

времето с едно елементарно действие,… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,… 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: …което може да бъде приключено 

за 3 минути.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов! 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: И сега ще трябва да водим 

преписки. Благодаря Ви, госпожо Ганчева! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,… 

Госпожо Ганчева, искахте думата. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

моля да се възползвате от правата си по правилника и да отправяте 

забележки, когато някой колега отправя обидни квалификации към 

колега, който си прави доклада добросъвестно и отговорно. Мисля, 

че имате право на няколко неща по Правилника. 

Колеги, при моите доклади като член на Централната 

избирателна комисия винаги съм се водила да докладвам открито, 

прозрачно в пълнота преписките си и да няма някаква информация, 

която да остава скрита – било за колегите, било за обществото, което 

ни гледа. 

Да допуснем – да, може би е техническа грешка, колега 

Гаврилов, съжалявам, че считате, че аз като докладвам Ви губя 

времето – извинявам се предварително за което… 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: На 15 човека губите времето. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. На 15 човека, но аз съм 

част от 15-те човека. И считам, че в конкретния случай, щом 

ръководител на дипломатическа и консулска служба ни сезира, че 

съществува грешка ние трябва да открием тази грешка. (Реплика на 

Любомир Гаврилов.)  Тази грешка може да бъде и на Централната 

избирателна комисия след извършените обединения. Ние може да 
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установим само и единствено, като видим какви обединения са 

правени и аз държа да стане писмено чрез запитване на изпълнителя. 

Ще Ви обясня защо. Защото към онзи момент, ако е  направено 

такова погрешно обединение, ще са обединявани вероятно и 

заявленията от едно място на друго. Ние няма как да знаме към 

момента на обединението – и това не става в лични телефонни 

разговори, и било да се обаждаме на който и да е служител на 

изпълнителя, това ще се види писмено, като ни направят доклад, 

какъвто е правен през годините.  

Ако комисията възприеме, уважаема госпожо Председател, 

че губя времето, като давам сериозни предложения във връзка с 

организацията на гласуване извън страната, моля колегите да 

направят предложение, така че аз като докладчик да не Ви губя 

времето. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. (Реплика 

на Любомир Гаврилов.) 

Господин Гаврилов, много Ви моля този диалог да не 

продължава. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма диалог. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, бъдете 

малко по-позитивно настроени, да си вземем решенията. Госпожа 

Ганчева направи предложение да поискаме писмено от 

„Информационно обслужване” предоставяне на тази информация, 

надявам се, че това ще стане само по… 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Защо моето предложение тогава да 

не се обсъжда, а само… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, ще 

подложим на гласуване и Вашето предложение – по ред на 

постъпванията. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева 

писмено да се изиска информация за направените обединения от 

„Информационно обслужване” и конкретно за мястото, което беше 

предмет на нейния доклад.  
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Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Колеги, сега подлагам на гласуване предложението на 

колегата Гаврилов – да се обади на служителя от „Информационно 

обслужване”, който извършва тази дейност за конкретно това място. 

Ако може, само колега Гаврилов да го повторите. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Едното място е Фигерас в 

Каталония, второто място е Фрага, в Арагон, и двете в Испания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да направи 

уточнение за тези две места в телефонен разговор със служителя от 

„Информационно обслужване”, който извършва тази дейност, след 

което да предостави информацията на Централна избирателна 

комисия. 

Моля, процедура на гласуване. (Реплики.) 

Колеги, моля да прегласуваме предложението на колегата 

Гаврилов, тъй като системата не отчете гласуванията на всички 

колеги, присъстващи на заседание.  

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 5 (Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка 

Георгиева); против –  6 (Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева).  

Колеги, това предложение не беше подкрепено с 

необходимото мнозинство, така че остава за решаване на този 

въпрос да получим съответната информация като се изиска писмен 

доклад от „Информационно обслужване”. 

Госпожо Ганчева, имате ли друг доклад?  

Господин Войнов – в точка „Разни”? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-00-512 от 

11 юни 2021 г. от „F-Secure product bulletin” и с него ни информират, 

че версия 1.7.2. на Сloud Protection for Salesforce вече е налична. 

Препоръчват да внедрим най-новата версия при първа възможност, 

тъй като не могат да гарантират пълна защита и функционалност, 

когато се използва по-стара версия на нова платформа на Salesforce.  

Докладвам това писмо на Комисията за сведение, като копие 

от писмото да се даде на експерта по информационна сигурност, за 

да прецени дали ни касае тази нова версия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

И господин Георгиев, след което, колеги, ще прекъсна 

заседанието. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

Докладвам за сведение информация от постъпили грами на 

задгранични представителства на Република България в 

Съединените американски щати с информация относно наличието на 

затруднение при организирането на изборния процес, както и 

изразени становища по отношение на образувани по реда на чл. 14, 

т. 3 от Изборния кодекс секции, съответно на Генералното 

консулство в Лос Анжелис, от Посолството във Вашингтон, от 

Генералното консулство в Ню Йорк и от Генералното консулство в 

Чикаго. Всички те са постъпили с вх. № НС-04-01-324 от 11 юни 

2021 г. Предлагам да ги приемем за сведение засега и поне във 

вариантите за обединение на имена да бъде също така към общата 

база в колегите Томов и Гаврилов да ги разгледаме. Това е за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това грами ли са? Грами ли са или са 

уведомления от отделни ДКП-та директно до ЦИК? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не са директни уведомления, а са 

писма от посолството към консулствата с копие до нас, не са 

директно до ЦИК. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И кой ни ги е изпратил? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, Георгиев, 

не са ли публикувани?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Във Вашата папка има ли ги? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, в папка от днес с № 04-01-323/4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото виждам, това е изпратено от 

работна група „Избори” до Централната избирателна комисия. 

Кратко и ясно. Поне разбрах какво става. Най-вече разбрах, че 

работна група „Избори” е запозната с трудностите, които изпитват 

отделни ДКП-та някъде си по света. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това е по този въпрос. Моето 

предложение е да остане за сведение. Така го чета и аз, както и 

господин Чаушев – като му дойде времето, тогава. Това ми е 

предложението. Ако друг колега предложи друго… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад имате 

ли? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Също за сведение – на същото 

място в същата папка, № НС-1811, копие от писма. Просто го казвам 

за сведение. Който иска да се запознае с кореспонденция, към която 

е прикачена като читател и ЦИК. Така само мога да го коментирам. 

И толкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви докладна записка от госпожа 

Манолова – директор на Дирекция „Администрация”, вх. № ЦИК-

09-209 от 12 юни 2021 г., относно изпълнение на протоколно 

решение на ЦИК от 11 юни 2021 г. за сключване на договори с 

външни лица, определени за членове на комисията, която днес 

проведе преговорите по обявената обществена поръчка със системен 

№ 125-655 от 11 юни 2021 г. и във връзка с това представя към 

докладната два проекта на договори за сключване между ЦИК и 

външните лица – членове на Комисията, а именно Б.            Ц.           

и Я.    Т.     в изпълнение на Раздел II от Вътрешните правила за 
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сключване, изпълнение и отчитане на договорите. Освен 

представените проекти на договори, те са при условията на 

предходните договори. 

В докладната записка се посочва, че по бюджета на ЦИК има 

налични средства за извършване на плащания по договорите по 

план-сметката за изборите за народни представители и към 

докладната е приложен контролен лист за извършване на контрол от 

финансовия контрольор преди поемане на задължение с изразено 

мнение за законосъобразност относно поемането на задължения в 

общ размер на 1000 лв.  

Моля за приемане на протоколно решение за одобряване на 

сключване на договорите с господин Ц.    и господин Т.     . 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева,  Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия до 18,00 ч., тъй като има доклади, които за да 

бъдат направени, трябва да бъде изготвен съответният проект, както 

и да получим съответната информация от районни избирателни 

комисии. 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Докладвам Ви с вх. № ЕП-00-6 от 11 юни 2021 г. в 

Централната избирателна комисия е получено писмо от Национална 

агенция за приходите, териториална дирекция – София, относно 

събрани суми от принудително изпълнение. Приложен е списък на 

събраните суми. Доколкото виждам, са по изпълнителен лист и 

решение на ЦИК, свързани с издадени наказателни постановления, 
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може би от изборите през 2019 г. за Европейски парламент. 

Докладвам Ви го за сведение. Ще бъде предоставено на главния 

счетоводител за последващи действия. Това е моят доклад. 

 

Към точка 1: 

Точка 1. Проект на решение относно обявяване на 

недействителност на регистрацията на кандидати за народни 

представители. 

Госпожо Матева, имате ли готовност с проекта за решение? 

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, в папка с моите инициали моля да погледнете проект 

на решение № 246. Както докладвах по-рано, двама кандидати от 

установената проверка вчера от „Информационно обслужване” са 

регистрирани в повече от два района и тъй като пристигна 

информация от РИК – Седми, Габрово, от РИК – Петнадесети, 

Плевен, и РИК – Деветнадесети, Русе, по отношение на листата на  

„Глас Народен”, където е регистриран кандидата Виржиния 

Светлозарова Богданова, Ви предлагам да вземем решение, с което 

да обявим за недействителна регистрацията на Виржиния 

Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител в 

Петнадесети изборен район – Плевенски,  тъй като от изпратената от 

районните избирателни комисии информация се установява, че 

листата на Политическа партия „Глас Народен” е подадена в РИК – 

Габрово, на 5 юни 2021 г. 15,27 ч., в  РИК – Русе, на 6 юни 2021 г. в 

13,05 ч., а в РИК – Плевен, на 7 юни 2021 г. в 12,50 ч., поради което 

третата регистрация е в Петнадесети изборен район – Плевенски, и 

следва да бъде обявена за недействителна. 

Описани са в проекта за решение решенията на районните 

избирателни комисии, така че Ви предлагам да вземем решение, с 

което да обявим за недействителна регистрацията на Виржиния 

Светлозарова Богданова, с посоченото ЕГН, което аз съм написала в 

проекта и ще бъде добавено в  самото решение, като кандидат за 
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народен представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, 

предложен от Политическа партия „Глас Народен”, регистриран с 

Решение № 32-НС от 7 юни 2021 г.  

Решението следва да се изпрати на РИК 15 – Плевенски, на 

кандидата и на предложилата я Политическа партия „Глас Народен”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки? (Време за запознаване.) 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно обявяване на за недействителна регистрацията на Виржиния 

Светлозарова Богданова като кандидат за народен представител в 

Петнадесети изборен район – Плевенски в изборите на 11 юли 

2021 г. 

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, това е Решение с № 224-НС от 12 юни 2021 г. 

Продължете, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, от Главна дирекция „ГРАО” сме получили писмо в 

отговор на искането за извършване на проверка на кандидатите в 

кандидатските листи дали отговарят на изискванията да бъдат 

избирани. С вх. № НС-04-03-112 от 11 юни 2021 г. ни е изпратен 

резултатът от проверката, който е качен на диск и информацията от 

диска е в моята папка, в подпапка ГРАО.  

От тази информация се установява, че няколко от 

регистрираните кандидати имат двойно гражданство, а в по-

голямата част – това са 9 кандидати имат двойно гражданство, и 

следва да бъдат заличени. За останалите се установяват грешни 

ЕГН-та или грешни имена. Съвсем възможно е тази корекция в 

грешно изписаните ЕГН-та и имена вече да са откоригирани от 

районните избирателни комисии, тъй като ако си спомняте, ние им 
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изпратихме вече данни от „Информационно обслужване” за такива 

несъответствия. Имаме информация, че се нанасят корекции, но 

въпреки всичко Ви предлагам с писмо, което е подготвено и е във 

вътрешна мрежа с моите инициали до съответните районни 

избирателни комисии, за които е установено това несъответствие от 

Главна дирекция „ГРАО”, да бъде препратена информация за 

установените грешки в ЕГН, в изписване на име и друго 

гражданство. Това са районните избирателна комисия в Благоевград, 

Варна, Велико Търново, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Перник, 

Пловдивски – Седемнадесети, Силистра, Сливен, Двадесет и трети – 

София, Двадесет и пети – София, Стара Загора и Търговище. Да бъде 

препратена тази информация, за да предприемат съответните 

действия в изпълнение на Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по проекта на писмо, предложено от госпожа Матева, 

имате ли някакви предложения?  

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до съответните 

районни избирателни комисии за кандидатите, за които е установено 

несъответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Конституцията 

за предприемане на съответните действия по компетентност. 

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Имате ли друг доклад? 

РОСИЦА МАТЕВА: Не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с това 

изчерпахме дневния ред. 

Закривам днешното заседание и насрочвам следващото за 

утре, 13 юни 2021 г., от 14,00 ч. До този час моля всички да сте се 

запознали с документацията от работата на комисията, която 

проведе преговорите със „Сиела Норма” АД по обществената 
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поръчка, за да може Централната избирателна комисия утре да вземе 

своето решение, както и юристите от администрацията на 

Централната избирателна комисия да са готови с проект на договор, 

който евентуално да бъде разгледан, ако се вземе решение за 

сключване на договор с този изпълнител. 

Благодаря Ви. 

 

(Закрито в 18,25 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

ЗА СЕКРЕТАР: 

Димитър Димитров 

 

Стенограф: 

Катя Бешева 


