
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 65 

 

На 22 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.   Машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

2.   Проект на решение относно насрочване на частични 

избори. 

 Докладва: Силвия Стойчева, Севинч Солакова 

3.   Медийни пакети. 

 Докладва: Димитър Димитров 

4.   Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

 Докладват: Йорданка Ганчева и Любомир Гаврилов  

5.   Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Любомир Георгиев, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, Георги Баханов и 

Димитър Димитров 

5а.  Доклади по дела, жалби и сигнали. 

 Докладват: Елка Стоянова, Любомир Гаврилов и  

Силвия Стойчева 

5б.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Красимир Ципов 

6.   Разни. 

 Докладват: Любомир Георгиев и Димитър Димитров 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов.    

Заседанието бе открито в 10,42 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са госпожа Росица Матева, 

господин Ерхан Чаушев и госпожа Цветанка Георгиева.  

Предлагам ви следния проект на дневния ред. (Изчита 

дневния ред.) 

Имате ли предложения за допълване? 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз съм се 

включила със заявлението за достъп до обществена информация, тъй 

като няколко пъти го обсъждахме, в „Административни преписки”. 

Тъй като са систематично свързани с доклада на колегата Гаврилов, 

предлагам да бъда включена и в т. 4. Изготвен е проект на писмо, 

който обсъдихме вчера работно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля в т. 5 „Административни 

преписки” да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Точка 1. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, първо искам да започна с писмо с вх. 

№ НС-04-01-453 от 20.07.2021 г. от МВнР. С него ни уведомяват за 

необходимостта определено от нас лице да присъства, считано от 

20.07.2021 г. от 13,00 ч., на предаване на транспортираните 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване 

(СУЕМГ).  

Обръщам внимание, че писмото пристигна в 15,43 ч. на 

20.07.2021 г., а ни указваха в 13,00 ч. на същия ден да присъства 

човек. Това наложи да бъде проведен телефонен разговор с МВнР, 

от който се разбра, че 125 машини за гласуване вече са пристигнали. 

В тази връзка след работно обсъждане вчера беше решено да 

изпратим писмо до МВнР и жандармерията. Моля за последващо 

одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване протоколно решение за последващо одобрение на 

изпратеното писмо във връзка с обратното приемане на машините, с 

които беше гласувано извън страната. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка, в подпапка 

„Становище” има постъпило становище от А.              К.                и 

П.        Ж.              – външни експерти на ЦИК, с вх. № ЦИК-06-6-333 

и един констативен протокол с вх. № ЦИК-06-6-334 от 21.07.2021 г. 
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Те са във връзка с изпълнение на договора между ЦИК и „Сиела 

Норма” АД. 

Във връзка с тези становища е подготвено писмо до „Сиела 

Норма”, което също е в моя папка. Предлагам, тъй като писмото е 

доста дълго, сега да го докладвам за запознаване и на по-късен етап 

от заседанието да се върнем и отново да го обсъдим. 

Връщам на доклад писмо с вх. № НС-09-85 от 16.07.2021 г. 

Припомням, че писмото е от Върховна административна 

прокуратура (ВАП) относно преписка, образувана по сигнал на         

Л.            Ц.            . От ВАП искат в срок до 23 юли да ги 

информираме относно спазване на всички изисквания за 

законосъобразно провеждане на изборите в аспекта, поставен в 

сигнала на Л.          Ц.         . В моя папка има подготвено писмо под 

№ 865 до ВАП, с което ги уведомяваме за законосъобразните 

действия на ЦИК. Предлагам да го изпратим на ВАП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по текста на това предложение? Бележки? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото до ВАП. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към втора точка: 

Точка 2. Проект на решение относно насрочване на частични 

избори. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, с проектен № 498 в папка с моите инициали се 

намира проекторешение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Арчар, община Димово, област Видин. В предходно 
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заседание докладвах всички документи, които ОИК – Димово, е 

изпратила до ЦИК с вх. № ЧМИ-15-75 от 19.07.2021 г., поради което 

няма да ги изреждам отново. 

От извършената служебна проверка на интернет страницата 

на ГД ГРАО е видно, че броят на населението по постоянен адрес на 

кметство Арчар към 15.07.2021 г. е 2792 души. Поради това 

кметство Арчар отговаря на изискването на чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ. 

Предвид изложеното дотук предлагам ЦИК да приеме решение, с 

кето да предложи на президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на кметство Арчар, община Димово, област 

Видин. 

Включително с проект 914 – също в папка с моите инициали, 

е и придружителното псимо до президента на Република България за 

изпращане на преписката с предложението за насрочване на 

частичен избор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно предложение до президента на Република България за 

насрочване на частичен изобр за кмет на кметство Арчар, община 

Димово, област Видин, ведно с писмото до президента. Моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

Колеги, решението е с № 478-МИ. 

 

Преминаваме към трета точка: 

Точка 3. Медийни пакети. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Отиваме към следващата порция медийни пакети. 
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Преписката е № НС-24-486. Това е и номерът на договора от 

14.06.2021 г., когато на следващия ден сме го одобрили между АВС-

News и Партия на зелените. Стойността е 4980 лв., включително 

ДДС. Предлагам да го одобрим, тъй като преписката е пълна и няма 

никакви некоректности или непълноти. Трябва протоколно решение, 

за да  одобрим това плащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Димитров. Моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Цветозар Томов), 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, следващата преписка е с 

№ на договор НС-24-361 от 14.06.2021 г. между Телевизия Евроком 

и Политическа партия „България на труда и разума”. Има всички 

документи, включително диск от мониторинг, сертификати, фактура, 

приемо-предавателен протокол. Стойността на договора е 

14 109,12 лв. с ДДС. Тъй като преписката е пълна, има всички 

необходими документи, предлагам с протоколно решение да 

приемем изпълнението на договора, което всъщност е одобрение на 

изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване приемането на изпълнението на този договор и 

извършването на плащането. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с № НС-24-

412 от 18.06.2021 г. между Фреш Радио Груп и Партия на зелените 

на стойност 7988,28 лв. Преписката е комплектована. Има всички 

необходими документи. Предлагам с протоколно решение да 

одобрим изплащането на сумата, която споменах. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е с  № НС-

24-398 от 17.06.2021 г. между Естейт ТВ ЕООД – това е ТВ-1 и 

Политическа партия „Пряка демокрация”. Стойността на договора е 

4573 лв. с ДДС. Има пълни документи, включително направените 

записи от излъчванията и протокол за приемане изпълнението на 

медийната услуга. Предлагам с протоколно решение да одобрим 

изплащането на този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е за договор 

№ НС-24-388 от 16.06.2021 г. между Метрорадио ЕООД, което е БГ 

радио и Партия на зелените. Стойността на договора е 1943 лв. Има 

протокол за приемане на изпълнението, всички документи, 

включително сертификати за излъчена реклама. Предлагам да 

одобрим изплащането на 1943,70 лв. по този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля,  процедура 

по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Номерът на следващия медиен 

пакет е НС-24-392 между Радио и телевизия Сити ЕООД, телевизия 

Сити и Партия на зелените. Стойността е 1844,50 лв. Всички 
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документи са приложени към преписката – протоколи за приемане 

изпълнението на услугата, записи, сертификати за излъчване на 

реклама. Предлагам да одобрим изплащането на тази сума по 

договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е на Партия на 

зелените, сключен с Радио и телевизия Сити № НС-24-390. Има 

всички надлежни документи. Стойността е 1424,02 лв. с включен 

ДДС. Предлагам да одобрим изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване по предложението на господин Димитров. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, продължаваме с договор на 

Партия на зелените с № НС-24-389 с Радио Енерджи. Стойността е 

3048,91 лв. Има всички сертификати за излъчване, изпълнение на 

договора, както и приемо-предавателен протокол. Предлагам на това 

основание да се изплати сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме предложението за докладвания договор и изплащането на 

стойността. Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор също е на 

Партия на зелените с RTNet ООД, което е Радио Нова-нюз.  
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Стойността е 979,20 лв. с ДДС. Документите, с които е 

комплектована преписката, са пълни, комплектни, попълнени са 

коректно. Предлагам да изплатим сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата порция от медийните 

пакети е по договор НС-24-455 от 2.07.2021 г., когато сме одобрили 

договора, между вестник „Галерия” и Коалиция „Българските 

патриоти” (ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ). Стойността на договора е 

7333,50 лв. с ДДС. Приложени са всички необходими документи по 

изпълнението на този договор. Предлагам да одобрим изплащането с 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,  

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор № НС-24-395 

между телевизия Евроком и Политическа партия „България на труда 

и разума”. Сумата за изплащане е 15 968,04 лв. с ДДС. Има искане за 

изплащането и всички необходими документи, които удостоверяват, 

че договорът е изпълнен. Предлагам да одобрим изплащането с 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Един почти пълен пакет, договор 

между телевизия Евроком и Българския национален съюз „Нова 

демокрация” с № НС-24-376 от 15.06.2021 г. Фактурата е на 

стойност 39 959,04 лв. Документирано е изпълнението на договора, 

включително има протокол за приемане на извършената медийна 

услуга. Предлагам да изплатим тази сума по договора, който сме 

одобрили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване и за това предложение. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  и 

Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният за днешната порция 

договори медийни пакети е НС-24-443 от 23.06.2021 г. между Радио 

Fresh и Политическа партия „България на труда и разума”. Общата 

стойност с ДДС е 2097,36 лв. Има пълна документация, поради 

което предлагам да гласуваме изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

Колеги, преминаваме към четвърта точка: 

Точка 4. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

Колеги, в тази точка давам думата на госпожа Ганчева и след 

нея – колегата Гаврилов. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, връщам на доклад писмото, наименовано „Заявление 

за достъп до обществена информация” на господин Д.           Е.              

И.       . Знаете, че на 12.06.2021 г. постъпи заявление от господин   
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И.      , който със заявлението обективираше искане да му бъде 

предоставена информация на основание ЗДОИ за всяка една от 464 

секции извън страната за изборите на 4.04.2021 г., час и минута на 

изпращане на потвърждение на ЦИК за получаване на документите 

от ЦИК, час и минута за изпращане на потвърждението, разписката 

за редовността на документите на СИК, времевите данни да бъдат в 

българско време, като сочи и таблица със съответни графи, съгласно 

която да получи исканата информация.  

Ние още тогава сформирахме комисия. Комисията, след като 

разгледа заявлението, не постигна някакво становище. Беше 

обсъдено на заседание на ЦИК. С оглед на това, че обработката на 

резултатите извън страната става с участието на ДАНС и МВнР, ние 

поискахме тяхното становище относно постъпилото заявление със 

съответните писма, които са докладвани. И двете институции 

изразиха становище. Припомням, че МВнР изрази становище, че ние 

сме компетентни. ДАНС не възразяват. Цитирам, припомням от 

писмото, че ни уведомяват, че е предоставена информация във 

връзка с обработката на секциите извън страната със съответно 

писмо с изходящ номер. В касата на председателя се съхраняват 

техническите носители, с които е предоставена информацията. 

Съответно ЦИК с протоколно решение прие тези дискове да бъдат 

отворени. Информацията е във вътрешната мрежа. Вчера в работен 

порядък с участието на почти цялата комисия разгледахме и 

обсъдихме подробно информацията. 

Подготвила съм проект на писмо, като мисля, че съм 

обединила осъжданията. Писмото е във вътрешната мрежа.  

Беше обсъдено, че поисканата информация от господин           

И.         в заявлението му за достъп до обществена информация не е 

обществена по смисъла на ЗДОИ. С оглед на това, както 

коментирахме, по тази информация не може да се състави мнение за 

дейността на ЦИК като правоприлагащ орган и независим държавен 

орган. Въпреки това с нашите действия и решения, които сме приели 

като комисия, и от осъжданията, ние отчитаме високия обществен 

интерес във връзка с гласуването извън страната на българските 
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граждани, без значение за кои избори става въпрос, както осъдихме 

в контекста и на подаденото заявление също от господин И.        , 

което колегата Гаврилов ще докладва по-нататък. Ние осъдихме 

информацията и установихме, че във вида, в който е поискана, тя не 

се съхранява. Приехме, че евентуално ще изискаме последващо 

заявление, предвид, че все още не е подадена такава информация. 

Обединихме се около предложения проект на писмо, който 

предлагам. Моля да се запознаете с него и да го гласуваме като 

отговор на господин И.        по първото заявление от 12.06.2021 г. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на госпожа Ганчева имате ли въпроси или предложения? 

Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря. 

Както вчера стана ясно след обсъждането в работна група, 

моето мнение е противоположно на мнението на колежката Ганчева. 

Току-що прочетох подготвеното становище и предложение за 

отговор на господин Д.       И.        . Намирам, че твърдението, 

съдържащо се в отговора: ЦИК приема, че „поисканата от Вас 

информация не представлява обществена информация по смисъла на 

ЗДОИ” не е аргументирано, няма обяснение защо така е приела 

ЦИК. 

Второто нещо отбелязвам в следващото изречение. Там се 

казва, че поисканата информация е от висок обществен интерес. 

Както знаем, няколко стотин хиляди българи гласуват в чужбина и 

те са пряко заинтересовани изборният процес да протича възможно 

най-гладко. В този смисъл искането на господин Д.            И.             

попада в обсега на ЗДОИ и следователно казаното в предходния 

абзац не отговаря на истината. 

Накрая бих искал да добавя, че не отговаря на истината 

твърдението, цитирам проекта за отговор: „След извършената 

служебна проверка ЦИК установи, че в Комисията не е създадена, 

съответно получена информация във вида и обема, поискан от Вас”. 
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Това изречение не отговаря на истината, най-малкото, защото 

всеки може да прочете. Търсената информация е качена в моя папка 

от вчера в две приложения. Тя е престояла повече от месец в касата 

на председателя и не може в никакъв случай да се твърди, че ние не 

я притежаваме. Аз лично не разбирам защо с такава упоритост ЦИК 

не желае да отговори на един толкова прост въпрос от един 

гражданин. Информацията, която притежаваме, е точно тази. Аз я 

прегледах още веднъж, за да се уверя. Тя е точно тази, която е 

поискана от Д.        И.              . Тази информация по никакъв начин 

не съдържа някакви тайни, които засягат националната сигурност на 

държавата. Напротив, дори бих предложил за в бъдеще такъв тип 

информация да се качва спонтанно на страницата на ЦИК. 

Ние всъщност за какво говорим? Примерно Елка стои на 

опашка за хляб 8 часа и пита: „Хлебарят сложил ли е хляб във 

фурната” – нещо такова. И хлебарят отговоря: „Това е служебна 

информация и няма да ви я дадем”. И гражданинът трябва смирено 

да благодари и да си тръгне. Такава е позицията на ЦИК в момента. 

Тя не отговаря нито на целите, нито на функциите на ЦИК. Главната 

е да се създаде обстановка на прозрачност около провеждането на 

изборите и доверие към решенията на ЦИК. В случая няма нищо за 

криене. Ние създаваме зорлем впечатление във външните хора, 

които ни наблюдават, че има нещо тайно, а то няма! 

По тази причина ще гласувам „против” това предложение. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо председател,, 

уважаеми колеги! Аз считам себе си за човек, който малко или 

много разбира от избори. Такъв е част от професионалния ми път.  

Не желая моето име да бъде като пинг-понг за гласуването 

извън страната поради факта, че няколко години съвестно и 

отговорно съм била ръководител на гласуването извън страната, 

както и в настоящата комисия се опитах чрез опита си, давайки, 

мисля, предложения, които макар да не бяха приемани при 
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осъжданията, след това на практика се оказа, че са истина, само че 

това стои скрито от обществото. 

Колега Гаврилов, Вие може да не сте съгласен с колежката 

Ганчева, както и ние може да не сме съгласни, всеки един от нас, със 

становището на друг колега. Аз съм изразила моето лично мнение 

като юрист и експерт още в началото на разглеждането на това 

заявление. 

Моля да не внушавате с изказването си, че аз лъжа или 

създавам някакви неистини. 

Още на работното обсъждане, най-вероятно да, няма смисъл 

от такива работни осъждания, но аз като докладчик участвам в него 

и съм се постарала да изготвя проект на писмо, който да обединява 

всички работни обсъждания. Включително Вие сте част от 

вчерашното работно обсъждане. 

По мое мнение няма пречка Вие да си направите 

предложение по смисъла на чл. 27 от Правилника за дейността на 

ЦИК, а именно: предложение за изменение и допълнение, ново по 

същество и пр. 

Аз съм човек-юрист и четейки ЗДОИ, съм изразила 

становището си.  Още на работното обсъждане изразих мнение, че аз 

лично ще изготвя такъв проект, около който ЦИК да се обедини. 

Това е проектът от работните обсъждания вчера. 

Много моля: повече не желая моето име да бъде ползвано за 

пинг-понг във връзка с гласуването извън страната. 

Няма да си позволя да употребявам термини като „неистини” 

и други квалификации, за да споделя какво мисля. 

В крайна сметка правоприлагащият орган като колективен 

орган с необходимото мнозинство ще вземе решение. В този смисъл 

моля за вашите насоки: дали да оттегля проекта, дали ще правите 

ново предложение, дали продължаваме с обсъжданията. 

Аз повече няма да взема отношение по така постъпилото 

заявление. 

Информацията от дисковете, които се съхраняваха в касата на  

председателя, беше осъдена. Вчера колегите са се запознали. 
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Това е моят доклад по това писмо. Госпожо председател, Вие 

преценете дали да преразпределите преписката. Аз като докладчик, 

преписката все още е на мой доклад, ще се съобразя с всяко едно 

решение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Тъй като чух името си в изложението на колегата Гаврилов, 

затова вземам отношение – като реплика към него и като изказване 

по отношение на проекта за писмо. 

Първо, считам, че писмото е изготвено изцяло в съответствие 

и в духа на ЗДОИ, защото Законът предписва право на достъп до 

обществена информация съгласно дефинициите в чл. 9, 10 и 11 от 

същия така, както е създаден и съхранен от задължените субекти.  

Предоставянето ѝ не включва класифицирането ѝ под друга 

или различна форма съобразно интереса на правоимащите да я 

получат лица. 

В крайна сметка лицето, което ще получи този отговор, пътят 

му на защита не е преграден. Ако то счита, че нашият отговор не го 

удовлетворява, има процедура, по която да бъде удостоверено това. 

Мисля, че съдебната практика е безспорна. Ще се постарая в 

почивката да запозная колегата Гаврилов със съдебната практика, 

след като няма доверие на юридическата компетенция на ЦИК и на 

останалите си колеги в Комисията, които имат юридическо 

образование, но считам, че след като вчера на работно обсъждане 

няколко пъти сме коментирали факта, че законосъобразността на 

отговора няма никакво съмнение, подобни изказвания не му правят 

чест. Аз категорично отказвам да бъда слагана в общия знаменател 

на лицата, за които той твърди, че се опитват да оставят 

обществеността с впечатлението, че ЦИК не желае да предоставя 

информация. Напротив, когато е необходимо и по предвидените от 

Закона ред и форма, ние предоставяме такава информация. Всичко 

останало е извън процедурата. 
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Ние сме орган, който работи при обвързана компетентност и 

това би трябвало да е ясно на обществеността, включително и на 

господин Гаврилов като член на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Ганчева бяха изказани различни становища. Има ли 

друго предложение, освен нейното? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Правя предложение исканата 

информация да бъде предоставена на заявителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, това 

предложение е ново по същество. Да бъде предоставена в какъв вид 

и в какъв обем, защото това трябва да е ясно. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във вида и обема, в който я имаме и 

ЦИК, нейните членове са запознати с нея. Мисля, че това е искането 

и на заявителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Независимо, че тя 

не е създадена от ЦИК и не е поддържана от ЦИК, така както са 

изискванията на Закона. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, и независимо от това, че има 

юридически основания да се откаже, защото не виждам смисъл да се 

отказва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Исках само да сме 

ясни. На практика това е ново предложение по същество. 

Има ли друго предложение? Няма. 

Колеги, първо ще подложа на гласуване основното 

предложение, тъй като така е съгласно чл. 27, ал. 1, т. 3 от 

Правилника за дейността на ЦИК. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева ), против – 2 (Любомир Гаврилов и Цветозар Томов). 
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Колега Гаврилов, заповядайте и Вие за доклад по тази точка – 

за заявление по ЗДОИ. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря. 

Получено е второ заявление по ЗДОИ, свързано с първото и 

от същия човек Д.         И.         , което се отнася до 11.07.2021 г., в 

което той моли на основание ЗДОИ да му бъде предоставена по-

подробна информация за изборите на 11.07.2021 г., каквато ние в 

днешния ден не притежаваме все още. В тази връзка и след 

обсъждане в работна група предлагам да изпратим искане до ДАНС, 

който проект за писмо се намира в папката с моите инициали от 

днешна дата. Моля да го погледнете. В писмото се обръщаме към 

ДАНС с молба да получим исканата информация, като основанието 

за това се намира в наше писмо от 4.07.2021 г. НС-23-475. В това 

писмо сме указали начина, по който трябва да функционира според 

нас Временният комуникационен пост (ВКП), може би и това 

решение трябва да се погледне. Ще го резюмирам. В това решение 

ние искаме ВКП да предоставя на електронно табло информация по 

4 пункта. Тези 4 пункта може да видите интегрирани в това писмо, 

което предлагам да напишем и изпратим до ДАНС. Да може на 

информационното или електронно табло, както те го наричат, да се 

види кога е пристигнала една преписка, протоколи, изборни книжа 

във ВКП, кога тези документи са пристигнали от ВКП в ЦИК, кога 

са върнати във ВКП и кога в крайна сметка ВКП е изпратило 

забележка или съответно разписка до СИК. Мисля, че така е 

достатъчно ясно формулирано. Това е информация, която отделно 

дали ние ще отговорим  или не на писмото на господин И.         и 

дали ще удовлетворим или не неговата молба за информация, ние 

преценихме, че тази информация ще бъде от много голяма полза за 

самата ЦИК, защото искаме след изборите да анализираме 

причините за тези ненормални закъснения, които за пръв път 

виждаме при избори в чужбина. Да идентифицираме възможно най-

точно проблема с надежда и цел да оптимизираме технологичния 

процес по приемане на книжата за следващите избори. Следващите 

избори са президентските избори след три месеца. 
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В този смисъл смятам, че това предложение за писмо е 

актуално за нас дори без връзка с искането по ЗДОИ на господин        

И.        . Затова предлагам да изпратим писмо в този смисъл. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението за писмо по доклада на колегата Гаврилов имам 

редакционни предложения. 

В частта „бихме желали да получим в електронен вид 

справка”, мисля, че терминологията, която използваме досега, е 

„получаваме в електронен вид обменените документи”, „обменени 

документи в електронен вид”.  

Тъй като става въпрос за произведени вече избори, т. 1. Час и 

минута, в които ВКП е получил сканираните документи и файловете 

от машинното гласуване от СИК; т. 2. Час и минута, в които ВКП е 

предал документите и файловете по т. 1 на ЦИК; т. 3. Час и минута, 

в които ЦИК е предоставила на ВКП забележка или разписка за 

изпращане към СИК; т. 4. Информация кога тази забележка или 

разписка е изпратена на съответната СИК. Не трябва ли да имаме 

информация и кога на практика е освободена съответната СИК? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ:  Това може да влезе в т. 4. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, по 

подразбиране е така, но ако изпратиш забележка, можеш да я 

изпратиш три пъти. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: В нашето писмо сме записали 

„разписка за одобрение до СИК извън страната”. То е също 

одобрение, освобождаване. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Колеги, мисля, че по т. 3 

информацията би следвало да я имаме, защото тя е обективирана на 

таблото, където се отбелязват всички документи.  

Въпреки всичко аз не възразявам да бъде поискана 

информацията в този вид. 

Отделно от горното предлагам да напишем: молим да ни 

предоставите целия електронен архив на движението на 
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документите съобразно електронното табло. Мисля, че такива бяха 

обсъжданията вчера на работната група. Разбрахме се да я ползваме 

за целите на анализа и подобряване организацията на гласуването 

извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Сканираните протоколи ние ги 

имаме, макар и не в такъв вид всички накуп. Те са качени на 

страницата. По-скоро нямаме списъците за гласуване в сканиран 

вид. Смятам, че те ще ни ги изпратят. Можем да напишем като 

допълнителна точка сканираните протоколи и списъците за 

гласуване. Не ми се вярва да не го направят. Правили са го преди. 

Ние просто искаме тук допълнителна информация. Както решите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би, за да сме 

по-ясни, в писмото да кажем, че освен целия масив от информация, 

която предавате на ЦИК във връзка с произведените на 11 юли т.г., 

допълнително искаме в електронен вид, както ги изписахме по 

точки, включително и файловете от движението на документите, 

отразено в електронното табло. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това да залегне в началото. Освен 

целия масив информация, която ни изпращат след избори, това е 

допълнителна информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.  

Другият вариант е справката за движение на документите да е 

в този вид. Да кажем, че освен масива от информация, който 

изпращате, уточняваме, че справката за движението на документите 

следва да бъде предоставена по следния начин – и тук изписваме 

точките. Иначе една част от информацията ще се дублира. 

Колеги, има ли други предложения?  

Подлагам на гласуване изпращането на писмото с 

предложените изменения и допълнения  по него до председателя на 

ДАНС. Моля,  процедура по гласуване. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), 

против – няма. 

 

Колеги, продължаваме с пета точка: 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

Госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа ви докладвам за запознаване докладна записка № ЦИК-09-289 

от 20.07.2021 г. относно оценяването на служителите от 

администрацията за постигнатите резултати за периода 1.04.2021 г. 

до 30.06.2021 г. Моля за запознаване, обсъждане в работна група и 

съответно решение по тази докладна записка. 

Докладвам ви писмо, което сме получили от министъра на 

правосъдието № НС-04-121 от 20.07.2021 г. за предоставяне на 

информация от произведените избори на основание чл. 28, ал. 1, 

съгласно която разпоредба ЦИК трябва да предостави на МП 

данните по чл. 25, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 27 от Закона за 

политическите партии. В тази връзка във вътрешната мрежа в 

папката с моите инициали е проект на писмо до „Информационно 

обслужване” с искане на информацията за политическите партии, 

получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове, с 

изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6, както и за 

коалициите, включително и за броя на действителните гласове за 

съответната партия или коалиция. Моля да гласуваме това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Също писмо от министъра на 

правосъдието, с което ни предоставят допълнителна информация за 
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изплатените от бюджета на МП  към 12.07.2021 г. суми за държавна 

субсидия за второто тримесечие на 2021 г. на партии и коалиции, в 

които участват партии, които имат право на държавна субсидия, по 

реда на Закона за политическите партии, а именно за партия 

„Движение да България” със съответната сума и партия „Зелено 

движение” също с посочения размер. Писмото е с вх. № НС-04-120 

от 20.07.2021 г. Публикувано е във вътрешната мрежа, включително 

оригиналът от 21.07.2021 г. 

Колеги, докладна записка № ЦИК-09-291 от 21.07.2021 г. 

относно упълномощаване на служители от звено „Финансово 

счетоводна и стопанска дейност” за служебна комуникация с 

Национална агенция за приходите и за работа в информационната 

система „Плащания” на Министерството на финансите. С тази 

докладна се предлага поради издаване на нови квалифицирани 

устройства за квалифициран електронен подпис на Г.                       

М.         – главен счетоводител, на Ж.            П.               – 

счетоводител-касиер, и на В.           Б.               – счетоводител, да се 

представят в НАП уведомления за упълномощаване, подписани от 

председателя на ЦИК. За работа в информационната система 

„Плащания” на Министерството на финансите да се изпрати писмо 

до дирекция „Информационни системи” по определен образец за 

оправомощаване за работа в системата на Ж.         П.         – 

счетоводител-касиер. Предлагам да одобрим така направеното 

предложение с докладната и изпращането на писмата-уведомления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

Продължаваме с господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам вх. № НС-09-89 от 

папката с моите инициали от днес да се запознаете с постановление 

за отказ да се образува досъдебно производство от прокурор 
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Трендафилов в Районна прокуратура – Самоков. Към преписката 

№ 646/2021 г. по описа на РП – Самоков, са приложени материали. 

Извършени са проверки по сигнала, изпратен от трима наблюдатели, 

регистрирани от организацията „Демокрация и законност” за 

забелязани от тях и установени в някои от секциите в конкретно 

училище в гр. Самоков евентуални нарушения на изборния процес. 

Тъй като от приложените в преписката обяснения на всеки един от 

тримата наблюдатели става ясно, че те са подали сигнал в деня на 

изборите и до ЦИК и са получили съответни указания, прокурорът и 

съответните инспектори, също така и полицейските служители, 

участвали като охрана в деня на изборите, са докладвали 

съответните неща и при установената фактическа установка е 

направен извод, че няма достатъчно данни за извършени 

престъпления по смисъла на чл. 213 от НПК и прокурорът отказва да 

образува наказателно производство. Предлагам тази преписка и 

отказът да остане за сведение, вместо да го изпращаме където и да е, 

да не обжалваме, тъй като смятам случая за изяснен, доколкото 

успях да се запозная с всички приложени материали. Няма 

установени доказателства за извършено престъпление. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В „Административни преписки” в моя папка с днешна дата 

докладвам преписка № НС-03-135. Тази преписка е получена от 

приемната на МС, препратен към нас сигнал от господин И.             

Г.        , с който отправя конкретни твърдения. Изпращат ни го по 

компетентност, тъй като твърденията, изложени в сигнала на 

господин Г.           , касаят изборния процес, няколко вида избори – 

местни, за Европарламент, парламентарни избори. Посочени са куп 

нарушения. Докладвам тази преписка във връзка с още една друга 

преписка в същата папка № НС-08-215. Моля нея да погледнете. 

Преписка НС-08-215 е от „Жалби и сигнали”, но тъй като е от 

същото лице, касае същата тема, със същия предмет и същите 

твърдения, ги докладвам заедно. По НС-08-215 от Върховния 
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административен съд (ВАС) е изискано от ЦИК да се комплектова 

преписка и да се изпрати. Докладвам двете преписки заедно: 

административната преписка № НС-08-135, препратена ни от МС, и 

№ НС-08-215, ще комплектоваме преписката с наличните при нас 

материали и ще препратим на ВАС. 

Другата административна преписка е № НС-04-01-452 в 

папката с моите инициали. С нея ни изпращат поискани с наше 

писмо заповеди за закриване на секции в Щутгарт – три, и в 

Манхайм – три. Изпращат ни самите заповеди. Докладвам за 

сведение. 

Докладвам преписка № НС-04-02-252, с която от IV РУ на 

МВР към СД МВР са поискали да бъде изготвена справка какъв е 

номерът в бюлетината на ПП ДПС в изборите за народни 

представители на 11.07.2021 г. и да приложим списък с имената на 

кандидат-депутатите и номерата на преференциите за политическата 

партия за гр. София. Докладвам го за сведение. Ще изготвя писмо с 

исканата информация. 

Следващите три преписки ги докладвам също заедно и в 

контекста на три преписки, които вече съм докладвала на 

20.07.2021 г. Сегашните три преписки са в папката с моите инициали 

от 22.07.2021 г. и са с № НС-22-14-99, НС-22-24-14 и НС-22-24-15. 

Ако си спомняте, колеги, в предното заседание докладвах преписки 

с № НС-22-24-06, НС-22-24-07 и НС-22-24-08. Докладвам ги за 

сведение, тъй като те са копия до нас, като са изпратени до ВАС. 

Направи ми впечатление, че преписките са правени на конвейер. 

Всичките са на бланка с оставено празно място единствено за името 

на лицето, което ще заявява. Съдържат идентични искания само в 

едно изречение. Направих си труда да проверя долу в деловодството 

как точно са пристигнали тези заявления. Дошли са донесени от 

едно и също лице – първите три преписки наведнъж, вторите – на 

два пъти, две – на един път и една – втория път. Според мен тези 

преписки са абсолютно неоснователни и без никаква правна база за 

заявяването им. Докладвам ги за сведение.  

В „Административни преписки” нямам други доклади. 
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Госпожо председател, моля за промяна в дневния ред, ако 

колегите нямат нищо против – да бъда включена в точка „Жалби и 

сигнали”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, госпожа 

Стоянова направи предложение за допълване на дневния ред с 

„Доклади по дела, жалби и сигнали”. Има ли други предложения? 

Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Може ли включване на нова точка, 

госпожо председател, „Искания за изплащане на възнаграждения на 

ОИК”? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моля също и мен да ме включите в 

точка „Доклади по дела, жалби и сигнали”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг има ли 

предложения? 

Колеги, подлагам на гласуване допълването на дневния ред с 

нова точка 5а „Доклади по дела, жалби и сигнали” с докладчици 

госпожа Елка Стоянова, господин Любомир Гаврилов и госпожа 

Силвия Стойчева, и нова точка 5б „Искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК” с докладчик колегата Красимир Ципов. 

Моля, процедура на гласуване за допълване на дневния ред. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Преди да дам думата на госпожа Ганчева, със спешен доклад 

в „Административни преписки” заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, на предишното заседание взехме решение 

да изпратим писма до няколко общини и райони, с които им 

указахме да отворят запечатани помещения и да ни предадат във 

връзка с машинното гласуване протоколи. Тъй като сме изратили 

писмо до кмета на район „Слатина”, а се оказа, че район „Слатина” и 

район „Кремиковци” в едно и също запечатано помещение 
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съхраняват изборните книжа от 4.04.2021 г., предлагам да изпратим 

писмо и до кмета на район „Кремиковци”, с което да им укажем 

съвместно да осъществят достъп до запечатаното помещение по реда 

на Решение № 1244-МИ от 30.09.2021 г. Писмото е в моя папка. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на господин Войнов подлагам на гласуване изпращането на писмото. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви за сведение преписка с вх. № НС-06-

556 от 21.07.2021 г. от кмета на община Хисаря с придружително 

писмо. Приложено са ни изпратени заповеди и протоколи във връзка 

с изтичане на срока за съхранение и необходимостта от извършване 

на експертиза и научно-техническа обработка и предаване на 

държавен архив на материалите от Национален референдум от 

запечатано помещение, описано съобразно полученото писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме по точка „Административни преписки”. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ЕП-09-52 от 15.07.2021 г. в моя папка от 16.07.2021 г. Става дума 

за постановление на РП – Русе, териториално отделение Бяла за 

прекратяване на досъдебно наказателно производство по 

прокурорска преписка с № 954 от 2019 г. по описа на прокуратурата 

и по описа на ОД МВР – Русе, РУ Бяла, водено срещу Т.    Т.     за 

престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. Става дума за това, че лицето е 

упражнило право на вот, без да има такова право, тъй като е 

гласувал в избори за членове на Европейския парламент, а всъщност 
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той е постоянно пребиваващ гражданин на трета държава извън 

Европейския съюз. Както виждате, досъдебното наказателно 

производство е водено близо две години и половина. В 

постановлението подробно е обяснена фактическата обстановка и 

изводът е, че деянието, което е извършило обвиняемото лице, не е 

престъпно по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК, тъй като е 

малозначително, не съставлява престъпление и на това основание е 

издадено постановлението за прекратяване на наказателното 

производство срещу това лице. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

по тази точка е господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Пристигнало е писмо от председателя на ОИК – Мизия, в 

което ни съобщава, че с тяхно решение е освободен по негово искане 

Момчил Йорданов от функцията на общински съветник. Това е 

следствие на местните избори, проведени миналия месец. Обявява  

за избран на негово място за общински съветник следващия от 

листата на ГЕРБ Милица Генадиева. В тази връзка отправят искане 

за одобрение за получаване на възнаграждение на Комисията за 

проведените заседания съгласно утвърдената от ЦИК методика. 

Приложено е решението на Комисията за освобождаването на 

общинския съветник и за обявяване за избора на нов, както и 

присъствена форма на лицата, присъствали на заседанията.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до кмета на 

община Мизия и до председателя на ОИК – Мизия, в което 

одобряваме изплащането на възнаграждение съгласно наше Решение 

№ 1666-МИ от 8.11.2019 г. Не съм качил отговор във вътрешната 

мрежа, защото за първи път докладвам такъв вид отговор. Приемам, 

че с протоколно решение трябва да одобрим изплащането и ще 

подготвя писмото. 

Уточнявам, че липсва контролен лист към преписката. В 

днешния ден ще се допълни от счетоводството. Засега нека да остане 

за сведение до приключване на преписката. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Гаврилов ще подложа на гласуване предложението за 

изплащане на възнаграждение след като към преписката бъде 

приложен и контролният лист за извършен предварителен финансов 

контрол. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-05-209 от 

20.07.2021 г. в ЦИК е получен отговор от областния управител на 

област Кюстендил във връзка с препратен от ЦИК по компетентност 

сигнал от член на СИК. В отговора се дава обяснение как е бил 

организиран графикът за предаване на изборните книжа и материали 

от членовете на СИК на територията на област Кюстендил. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, изчерпахме тази точка. 

 

Преминаваме към пета „а” точка: 

Точка 5а. Доклади по жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В днешна папка докладвам писмо с № МИ-15-166 – 

съобщение до ЦИК от Пловдивския административен съд. Изискват 

информация по повод дело, образувано при тях № 974 от 2021 г., 

което касае Решение № 2271-НС от 19.03.2021 г. Ще бъде възложено 

на юрисконсултите за доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Дали има отделно 

производство във връзка с посоченото в Решението № 2271-НС пред 

ЦИК? Аз така го разбирам. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам отговорът до АС – Пловдив, 

да бъде, че е извършена справка и съобразно информацията, която 

покаже справката, да бъде изпратен отговор в срока, който изтича 

утре. Засега го докладвам само за сведение. 

Докладвам НС-08-14 – призовка за дело в СРС. Предлагам да 

упълномощим юрисконсулт да се яви по делото. То касае Инфо 
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медия АД, наложена санкция за извършено нарушение по чл. 205. 

Получена е от юрисконсулт Ж.            . Ако Комисията е съгласна, 

той да поеме процесуалното представителство по делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова да упълномощим юрисконсулт 

Ж.          , мисля, че той е в платен годишен отпуск. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да упълномощим който и да е 

юрисконсулт от ЦИК, който да се яви на делото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В случай, че            

Н.      Ж.        е в отпуск, М.              Р.              . След това да 

представи доклад за явяването и процесуалното представителство по 

делото. 

Колеги, моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветозар 

Томов), против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка № НС-08-212, с 

която ни изпращат Определение № 5332 на АС – София-град по дело 

№ 7053/ 2021 г. Разгледана е жалбата на М.          М.        срещу 

Решение № 149-НС на РИК от 25 ИР – София, потвърдено с наше 

Решение № 465-НС. Определението оставя без разглеждане жалбата 

на М.       М.            . 

Докладвам преписка № НС-08-213. Тя е решение по 

мълчалив отказ на ЦИК по заявление, подадено по ЗДОИ. Във  

връзка с по-раншните коментари в днешното заседание на ЦИК моля 

колегите в свободното си време да се запознаят с мотивите на съда. 

Диспозитивът на решението е, че не допуска поправка на твърдяната 

фактическа грешка в Решение 3078 по а.д. № 2627 по описа на АССГ 

и не допуска допълване на решение № 3078. Осъжда А.                     

Б.       – жалбоподателя, да заплати в полза на ЦИК 100 лв. 

юрисконсултско възнаграждение. 
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Мотивите на съда са изцяло в контекста на поведението на 

ЦИК по отношение на подадените заявления по ЗДОИ, тъй като 

както вече имах възможността на днешното заседание да кажа, ние 

действаме при условия на обвързана компетентност. В този смисъл 

предоставяме информацията съобразно правилата на ЗДОИ и във 

вида, в който е разпоредено в Закона. 

Докладвам преписка № НС-08-214, която е определение, с 

него е отхвърлена жалбата на Н.          Б.            срещу Решение 

№ 461-НС на ЦИК, постановено по Решение № 24-80 на РИК 24. С 

него сме отхвърлили неговата жалба, съответно съдът отхвърля 

подадената пред съд жалба спрямо това наше решение. 

Докладвам и НС-08-215. Вече го докладвах във връзка с 

преписка № НС-03-135. Това е жалбата, по която ще комплектоваме 

преписката и ще я изпратим на И.      Г.           . 

Има още една преписка № НС-10-349 до ВАС чрез нас жалба 

от В.         А.                , по която преписката ще бъде комплектована 

и изпратена съобразно задълженията ни по АПК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По т. 5а следващ 

докладчик е господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря. 

Постъпили са серия от жалби, които са подобни. Ще ви 

прочета само последната, постъпила на 20.07.2021 г. НС-23-658 от 

днес в папката с моите инициали В нея М.  П.       от Гандия, 

Испания, настоява, че СИК там трябва да получи допълнително 

възнаграждение във връзка с извънредната епидемична обстановка. 

Понеже по принцип би следвало да оставим за сведение такъв вид 

писма, но понеже получихме вече няколко, тук Любомир Георгиев 

ми предостави друга преписка, която идва от Бенидорм и от Алфас 

Дел пи, област Валенсия, което е в същия смисъл. Понеже в Испания 

има извънредна епидемична обстановка, те настояват за 

допълнително възнаграждение. Първата преписка е от преди 

изборите, втората е пристигнала вчера в деловодството. 

Предлагам да отговорим поне на последната жалба. 

подготвил съм проект на отговор с едно изречение. Той не е качен в 
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моята папка, но мога да прочета текста, който предлагам: „Уважаема 

госпожо П.          , възнагражденията на СИК са уредени с Решение 

на ЦИК № 10-НС от 13.05, т. 2. Съгласно т. 11 от същото решение за 

времето на работа в извънредна епидемична обстановка, свързана с 

Ковид, членовете на СИК извън страната получават допълнително 

възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 2”.  

Възпроизвеждам точка от наше решение от началото на 

нашия мандат, която се отнася до тях. 

Те смятат, че трябва да получат допълнително 

възнаграждение, но то вече е интегрирано, защото в България по 

това време вече имаше извънредна епидемична обстановка и всички 

в чужбина са получавали вече такова. 

Писмото е в моя папка от днес № НС-23-658, получено е по 

мейл. Отговорът ми не е качен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали те твърдят, че 

не са го получили? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това възможно ли е?! Аз ги 

информирам за закона. Не вярвам  да не са го получили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен трябва 

МВнР да вземе отношение, защото то изплаща възнагражденията, 

определени в нашето решение. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Извинявам се. Действително това 

да го препратим към МВнР. Тогава оттеглям предложението си за 

отговор. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Те искат и отговор. Да има копие до 

заявителя. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре. Препращаме жалбата по 

компетентност към МВнР с копие до жалбоподателите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: МВнР да извършат 

проверка и да информират ЦИК. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С изх. № НС-22-2412 от 21.07.2021 г. 

е получен сигнал от имейл IV.stanchev, озаглавен е „БНТ – зрителска  

оценка”. В този сигнал се твърди, че този сайт, очевидно се има 
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предвид сайта на БНТ, работи непрекъснато и с манипулации на 

часовото врвеме, като дори в изборния ден провеждаше агитация. 

Обърнах се и към СЕМ, но не чуха. Като доказателство са 

приложени няколко линка, нито единият от които не е официалният 

линк на БНТ. Има във Facebook.com някакъв Protect2.fireeye.com. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка 5б, след което ще прекъснем 

за обедна почивка: 

Точка 5б. Искания за излащане на възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-142 от 19.07.2021 г., с 

което ОИК – Сатовча, отправя искане за изплащане на 

възнаграждения за членовете на ОИК за провеждане на две 

заседания. Едното е на 14.06.2021 г., другото е на 7.07.2021 г. 

Преписката е окомплектована. Става дума за проведено заседание на 

14.06.2021 г., в което са участвали председател, заместник-

председател, секретар и петима членове, както и проведено 

заседание на 7.07.2021 г., в което са участвали председател, 

заместник-председател, секретар и петима членове. Общата 

стойност на искането за изплащане на възнаграждение е 888,44 лв. 

заедно с осигурителните вноски. Има контролен лист за извършен 

предварителен контрол от страна на финансовия контрольор, с който 

се изразява мнение за законосъобразност относно изплащане на 

исканото възнаграждение. Предлагам да одобрим изплащането на 

възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Ципов? 

Предлагам да гласуване да одобрим изплащането на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Сатвоча, за проведени две 

заседания. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова  и Цветозар Томов), против – 

няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието. 

Следобед ще продължим в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на ЦИК. В залата сме деветима членове. Налице е 

необходимият кворум. 

 

Продължаваме с точка шеста: 

Точка 6. Разни. 

Господин Георгиев, имате доклад. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям за сведение от папката 

с моите инициали от днес, че с вх. № НС-04-122 е получено писмо от 

името на колектива на Многопрофилна болница за активно лечение 

„Сърце и мозък”, Плевен, изпратено до министъра на вътрешните 

работи и министъра на здравеопазването, препратено от заместник-

министъра на здравеопазването и до ЦИК по негова преценка. 

Предлагам откритото писмо за сведение. Не виждам да има нещо 

свързано с конкретните отделни етапи от изборния процес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Имам да докладвам няколко преписки. Писмо, дошло по 

пощата. Преди това има препращане на същото писмо от Сметната 

палата от Издателска къща „Колонел”, която издава вестник „100 

вести”. Номерата са НС-20-249 от 21.07.2021 г. и НС-20-241 от 

20.07.2021 г. Би трябвало да бъдат с един и същ номер. Докладвам 

това за сведение, тъй като се отнася до ангажимента им към 

предизборната кампания, като са уточнени плащанията, което е от 

интерес за СП, която ще ги прегледа. 
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Второто нещо за доклад е, че бяхме изпратили писмо до ИО с 

молба да ни изпратят информация за броя на мъжете и жените сред 

кандидатите и избраните. Имаме такова съобщение с вх. № НС-00-

744 от 21.07.2021 г. В моята папка има и таблица „Съобщение 

разпределение по пол”. При предходните европейски избори и най-

вече при местните избори няма как да се ориентира този, който се 

интересува от проблема, за броя на кандидатите. Затова създадохме 

известна традиция в края на изборите да публикуваме такова 

съобщение. Това съобщение е добре да го сложим на страницата на 

ЦИК за всеки, който се интересува, за да не ни пише писма и 

искания. За това ни е необходимо протоколно решение. Ще остане 

като общ брой кандидати и общ брой избрани народни 

представители. Добре е да я има тази статистика, защото в много 

проекти е съпътстваща информация. Предлагам да гласуваме да 

публикуваме тази таблица в рубриката „Съобщения”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване с протоколно решение да одобрим публикуването на 

това съобщение на интернет страницата на ЦИК. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение докладвам № НС-23-

653. Имеше сигнал, че в една от секциите не се спазват 

противоепидемичните мерки. Получили сме писмо, то е до 24 РИК, 

ние сме в копие. РЗИ отговаря, че за прилагането и спазването на 

мерките в изборния ден отговорвността е на СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В т. „Разни” 

докладвам за сведение вх. № НС-22-2413 от 21.07.2021 г. Получили 

сме писмо от госпожа С.             С.                   с искане за промени в 

ИК, Раздел II  „Предизборна агитация”, чл. 183, ал. 2. В нейното 

предложение предлага промени, свързани с коректното 

граматическо изписване на „Купуването и продаването на гласове са 

престъпления”. Това е качено в папката с моите инициали, както и 
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във връзка с материали, които ЦИК използва в разяснителната си 

кампания. Евентуално когато изготвим доклада по чл. 57, ал. 1, т. 47, 

да го препратим по компетентност на законодателния орган. 

С вх. № НС-18-34-1 от 19.07.2021 г. сме получили пълния 

официален превод на доклада на Международната мисия за 

наблюдение на избори. Може да се запознаете с него. Докладвам за 

сведение. 

 

Колеги, връщаме се към втора точка: 

Точка 2. Проект на решение относно насрочване на частични 

избори. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е публикуван 

проектът на решение. Знаете, въз основа на дълга кореспонденция с 

господин Красимир Димов от община Калояново, получени 

материали от ОИК, наблюдение по движението на делата, 

образувани по повод постановени решения от ОИК в Калояново, 

ЦИК изрази становище и изпрати писмо с указание до ОИК в 

Калояново, да приеме решение относно предсрочното прекратяване 

на пълномощията на кмета на общината на основание чл. 42, ал. 4 от 

ЗМСМА. В тази връзка с писмо отговор от ОИК – Калояново, с вх. 

№ МИ-15-149 от 1.06.2021 г. получихме заверено копие от Решение 

№ 144-МИ от 27.05.2021 г. на ОИК – Калояново. С това решение те 

обявяват предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на 

община Калояново Георги Любенов Георгиев, обявен с Решение 

№ 138-МИ от 4.11.2019 г. на ОИК – Калояново, за избран за кмет на 

община Калояново във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, 

ал. 1, т. 4, предложение първо от ЗМСМА. Става дума за влязло в 

сила определение от 12.11.2020 г., постановено по НОХД № 7101 от 

2020 г. на РС – Пловдив, с което кметът на община Калояново 

Георги Любенов Георгиев е осъден за извършване на умишлено 

престъпление от общ характер по чл. 343б, ал. 3 от НК, с което са му 
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наложени наказанията, посочени в определението. С цитирания 

съдебен акт е одобрено споразумение по смисъла на НПК. 

В тази връзка и с уведомление № МИ-15-157 от 2.06.2021 г. 

получихме информация от ОИК в Калояново за получено при тях 

разпореждане от 28.05.2021 г. от АС – Пловдив, за насрочено дело 

на 3.06.2021 г. във връзка с подадена жалба от Георги Любенов 

Георгиев на основание чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република 

България и във връзка с чл. 147, ал. 1 от АПК. 

АС – Пловдив, постановява решение на 11.06.2021 г., с което 

приема жалбата срещу решението на ОИК за допустима, но 

неоснователна. С това Решение № 1189 от 11.06.2021 г. АС – 

Пловдив, отхвърля жалбата на Георги Любенов Георгиев срещу 

постановеното решение, което цитирах в началото № 144-МИ от 

27.05.2021 г. Срещу това решение на АС – Пловдив, е подадена 

жалба от Георги Любенов Георгиев до ВАС. На 15.07.2021 г. е 

образувано а.д. № 7347/2021 г .  

Уважаеми колеги, напомням по-подробно цялата история с 

решението на ОИК, защото през това време ние следихме 

движението по делата, за да сме спокойни, когато правим 

предложение до президента на републиката, че решението е влязло в 

сила. Следва да имате предвид, че решението на ОИК, така е 

обявено в самото решение, че не подлежи на оспорване пред 

Административен съд – Пловдив, съобразно ИК и ЗМСМА. 

Фактът, че Пловдивският административен съд прие за 

разглеждане жалбата като допустима, това беше основанието до този 

момент да следя движението по делата и да не ви предложа да 

изпратим до президента предложение за насрочване на частичен 

избор. 

С оглед на това, че до момента нямаме насрочено заседание 

по делото, всички частични избори към момента са насрочени на 

3.10.2021 г. и според моето убеждение, че решението не подлежи на 

оспорване, предлагам да разгледаме проекта на решение и да го 

изпратим до президента – да предложим насрочване на частичен 

избор за кмет на община Калояново. 
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Освен нашето решение към писмото да приложим решението 

на ОИК, както и днес получихме от председателя на ОИК – 

Калояново, протокол от 12.11.2020 г. № 26-02-48 по НОХД № 7101 

по описа за 2020 г. Копие от този протокол – за пълнота на цялата 

информация, която предоставяме на президента заедно с нашето 

решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на 

решене е № 496. Имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

предложение до президента на републиката за насрочване на 

частичен избор за кмет на община Калояново, област Пловдив, 

ведно с писмото до президента. Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

Колеги, Решението е № 479-МИ. 

 

Преминаваме към точка пета: 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, на първо място докладвам постъпило 

писмо от печатницата на БНБ с приложени доказателства по 

изпълнението на Договор 20 от 21.06.2021 г. с ЦИК. Знаете, че въз 

основа на подписан окончателен констативен протокол следваше да 

се представят доказателства за изплатени суми като възнаграждение 

по договори, сключени с подизпълнители – печатница „Демакс” АД 

и печатница DEMAX DPI. Постъпи такова писмо с вх. № НС-26-75 

от 19.07.2021 г. Всички документи бяха предоставени за изразяване 

на становище от отговорните служители от администрацията. Такова 

становище е постъпило с вх. № ЦИК-09-290 от 21.07.2021 г. от                

Н.             Ж.           – главен юрисконсулт, и Г.            М.                – 

главен счетоводител в Дирекция „Администрация”. Въз основа на 
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извършената провервка се установява, че в ЦИК са постъпили 

доказателствата за изплатените дължими суми по договорите с 

подизпълнителите. Изразеното становище е да се извърши плащане 

по сумата по фактура със съответен номер от 19.07.2021 г., 

приложена към цитираното писмо в изпълнение на договорва между 

печатницата на БНБ и ЦИК. 

Въз основа на така изразеното становище е представена 

докладна записка № ЦИК-09-293 от 22.07.2021 г. заедно с контролен 

лист за извършен предварителен контрол от финансовия контрольор 

преди поемане на задължение. По докладната записка 

предложението е да се извърши плащането на печатницата на БНБ 

по фактурата от 19.07.2021 г. в размер на 1 млн. 582 хил. 455 лв и 60 

ст. с ДДС. В тази връзка да се начисли и извърши превод към МФ, а 

именно дължимата такса по тарифа 12 от 1993 г. в размер на 5% от  

стойността или 65 935,65 лв. Предлагам да одобрим така 

направените предложения за извършване на плащането. Да 

упълномощим председателя да извърши плащането по договора, 

както и да начисли дължимата такса към МФ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова. 

Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

запознаване докладна записка № ЦИК-09-289 от 20.07.2021 г. 

относно оценяването на служителите от администрацията за 

постигнати резултати за периода 1.04.2021 г. - 30.06.2021 г. Знаете, 

че в изпълнение на Вътрешните правила за организацията на 

работната заплата на служителите в администрацията на ЦИК, 

приети на 28.05.2020 г., се извършва оценяване от директора на 

Дирекция „Администрация” на служителите в администрацията, с 
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изключение на директора на дирекцията и финансовия контрольор, 

които се оценяват от председателя на ЦИК. Проведе се заседание на 

работна група. Предложението на работна група е в изпълнение на 

Правилата с протоколно решение да одобрим за всички служители 

от администрацията, включително директора и финансовия 

контрольор, оценки „добро изпълнение”. Предлагам първо да 

приемем това протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги имате ли 

друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение, което да 

бъде одобрено с протоколно решение на ЦИК. Моля,  процедура по 

гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: В тази връзка и с оглед 

представената счетоводна справка, приложена към докладната 

записка, и съгласно чл. 19 и следващи от цитираните Вътрешни 

правила предлагам да приемем решение за постигнатите добри 

резултати да бъдат изплатени допълнителни възнаграждения на 

служителите от администрацията, за което да определим общата 

сума, както е предложението на работната група, да се приложи 

съответната методика и да се начислят възнагражденията. 

Предлагам да приемем с протоколно решение това предложение на 

работната група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, въз основа 

на предложението на работната група подлагам на гласуване за 

одобряване с протоколно решение на ЦИК направеното 

предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Представям ви докладна записка 

ЦИК-09-292 от 22.07.2021 г. с оглед на това, че има още работа във 

връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 

11.07.2021 г. и с оглед на това, че към момента изтичат граждански и 

трудови договори, сключени за изпълнение на конкретни дейности, 

включително трудови договори по Правилника на ЦИК по чл. 39, 

има изтекли такива и граждански договори. Предложението е да 

сключим анекси към гражданските договори с К.            Г.                 

П.     , Д.               И.         Г.            , Д.          Н.                К.                 , 

Р.          В.              П.              , В.               Г.                 П.        , 

допълнителни споразумения, както са представени в приложените 

проекти на граждански договори със съответния предмет и размер 

на възнаграждение. 

На следващо място, да се сключат граждански договори със 

С.        Т.            Р.            и С.           И.               В.             със срок от 

24.07.2021 г. до 3.08.2021 г. отново с оглед на представените проекти 

с предложен предмет и размер на възнаграждения. 

На Е.       Д.           У.         - С.             , Д.            С.                , 

М.          К.             С.          , Н.        Р.            И.         , Д.                           

В.        Ш.             предлагам да гласуваме изплащане на награди. 

Техните трудови договори са сключени по чл. 39, ал. 5 от 

Правилника на ЦИК. Всички плащания да се извършат по § 02-02 от 

план-сметката. По параграфа средствата са до 12 000. Приложени са 

всички необходими документи, въз основа на които ЦИК на 

проведено заседание на работна група одобри така направените 

предложения. Предлагам да приемем общо протоколно решение, с 

което да одобрим представеното предложение. Представен е и 

контролен лист от финансовия контрольор за извършване на 

предварителен контрол преди поемане на задължение. Моля за 

протоколно решение в този смисъл. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад въз основа на докладната записка на директора 

на Дирекция „Администрация”. Имате ли друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. Моля, 

режим на гласуване  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма. 

 

Колеги, връщаме се към първа точка: 

Точка 1. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов, във връзка с писмото, което 

докладвахте за запознаване в началото на заседанието. Колегите 

вероятно са се запознали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.. 

Уважаеми колеги, сутринта докладвах писмо до „Сиела 

Норма”. Предполагам сте се запознали. Във вътрешната мрежа в моя 

папка е публикувано. Искам да направя само две допълнения. Във 

втори абзац след запетая накрая ще бъде добавено „както е видно от 

оригиналния текст на английски” – ще бъде изписан, в 

предпоследния абзац накрая ще бъде добавено „по отношение 

работата на определените СУЕМГ, посочени в писмото”. Това са 

корекциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси към писмото или предложения за допълване? То е 

изготвено на база становищата, които сме получили, докладвани от 

колегата Войнов със съответните входящи номера от IT експертите и 

след работно обсъждане. 

Подлагам на гласуване неговото изпращане. Моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

Колеги, след като се запознах с информацията в ЦИК във 

връзка със склада, в който се съхраняват машините за гласуване, ви 

предлагам във връзка с писмо с изх. № ЦИК-06-6-122 от 

12.03.2021 г. да изпратим напомнително писмо до „Сиела Норма” в 

същия смисъл – да поискаме с копие до „Карго Партнерс”, които са 

собственици на склада, в който се съхраняват машините, 

предоставяне на договора за наем на склада. Това е във връзка с 

предстоящото изпращане на писмо до МС по повод разпоредбата на 

ИК, свързана с условията и реда за съхраняване на устройствата за 

машинно гласуване. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

Госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, мисля, че 

предишното писмо, с което сме поискали да ни предоставят тази 

информация „Сиела Норма”, е от месец март. Предвид на това, че са 

минали  близо 4 месеца, може би трябва да поставим някакъв срок 

на „Сиела Норма”, в който да изпълни този ангажимент. Не можем 

да ги чакаме още 4 месеца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Конкретно 

предложение имате ли? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Мисля за разумно в рамките на 10-

дневен срок. Даже смятам, че сме щедри. Четири месеца сме ги 

чакали, още 10 дни може да ги почакаме. Като се има предвид, че 

днес сме 22.07.2021 г., до края на месеца бихме могли да ги 

изчакаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стоянова писмото ще бъде допълнено 

да ни бъде предоставена информацията в най-кратък срок, но не по-

късно от 31.07.2021 г. 
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Останал е доклад на колегата Баханов в пета точка: 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № НС-09-80 от 15.07.2021 г., 

разпределено на колегата Георгиева, е постъпило писмо от Бюрото 

по защита при главния прокурор. Искат да им предоставим сведение 

по отношение на едно лице с посочени имена и ЕГН, което е 

служител в Бюрото по защита при главния прокурор – дали същото е 

избрано за президент, вицепрезидент, народен представител, член на 

Европейски парламент  от Република България, както и за кмет или 

общински съветник. Тази информация е във връзка с проверка на 

основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за достоверността на 

обстоятелствата, декларация за несъвместимост. Изпратено е писмо 

до изпълнителния директор на ИО Ивайло Филипов. С вх.                

№ НС-00-743 от 21.07.2021 г. е постъпил отговор на запитването ни, 

с което ни информират, че лицето М.       М.           с посочено ЕГН 

при проверката дали е налице несъвместимост по чл. 153, ал. 3, т. 5 

от Закона за МВР същото не е избрано за президент, вицепрезидент, 

народен представител, член на Европейски парламент  от Република 

България, кмет или общински съветник. Подготвил съм писмо до 

Прокуратурата на Република България, Бюрото по защита при 

главния прокурор, на вниманието на старши комисар  Ивайло 

Иванов, тъй като от него беше първоначалното писмо, той е 

председател на тази комисия, с което отговаряме, че същото лице 

съответно не е било кандидат и не е избирано за изброените 

длъжности. Моля да подложите на гласуване отговора до старши 

комисар Ивайло Иванов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на колегата Баханов. Моля,  процедура 

по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

Колеги, във връзка с доклади на колегата Димитров, 

преминаваме към трета точка: 

Точка 3. Медийни пакети. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Моля да се върнем към предходната точка, в която докладвах 

разпределенията по пол.  

Имам проект на писмо до госпожа Жотева, би трябвало да 

гласуваме протоколно решение, за да го подпишете, но то е 

индивидуално.  

Всички медийни пакети са на БНТ. 

Започваме с първия договор, преписка № НС-24-366 между 

БНТ и ПП „Пряка демокрация”. Има всички необходими документи, 

за да отчетем договора. Стойността на фактурата е за 9000 лв., 

включваща ДДС. Предлагам да одобрим тази сума по договора . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следва договор отново между БНТ 

и ПП „Атака”. Общата сума за изплащане е 21 000 лв. Имаме 

пълната документация, включително записи на всяко едно от 

договорените участия. Има приемо-предавателен протокол за 

изпълнение на договора. Предлагам с протоколно решение да 

гласуваме одобрение на изплащането на представената фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Димитров. Моля,  

процедура по гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Четвърти договор на БНТ е 

сключен с Движение „Заедно за промяна”. Неговата сума е 

24 816 лв. с включен ДДС. Отново има пълна документация, която 

включва и записи на договорените услуги, протокол за приемане на 

извършените услуги. Предлагам да одобрим изплащането на 

фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Следващият договор е № НС-24-

367 е между БНТ и Националното обединение на десницата (КОД, 

БЗНС, БДФ, СЕК). Фактурата е на стойност 21 000 лв. с включено 

ДДС. Имаме протоколи за изпълнение на услугата, както и 

документация, която удостоверява това, протокол за приемане. 

Предлагам да решим да изплатим сумата от 21 000 лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Следващият сключен договор е с 

№ НС-24-386 между БНТ и ПП МИР. Сумата за изплащане е 

3000 лв., включително ДДС. Както при останалите договори, има 

пълен пакет от документи. Предлагам да одобрим изплащането на 

тази фактура. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Последният договор е между БНТ 

и „Атака”. Сумата е 14 391 лв. с включен ДДС. Номерът на договора 

е НС-24-462. Имаме искане, всичко е надлежно оформено, 

документирано. Касае се за излъчване на агитационни клипове на 

различни дати и в различни часови пояси. Предлагам да изплатим 

фактурата, както ни е предявена от БНТ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение на господин Димитров за изплащане на фактурата, 

представена от БНТ, моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да се върнем към точка 

шеста: 

Точка 6. Разни. 

Моля да гласуваме писмото до госпожа Жотева, което е 

персонално, за разпределението, което ще публикуваме на 

страницата като съобщение. Съдържанието е на моята страница: „В 

отговор на Ваше писмо ви уведомяваме, че разпределението е, както 

следва”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветозар 

Томов), против – 1 (Георги Баханов). 
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Уважаеми колеги, във връзка с многократни запитвания от 

членове на СИК, свързани с изплащане на възнагражденията им за 

работа в епидемиологична обстановка, ви предлагам да публикуваме 

на страницата на ЦИК съобщение, че възнагражденията на 

членовете на СИК в страната се изплащат от общинските 

администрации, а на членовете на СИК извън страната – от МВнР, за 

да знаят към кого да се обръщат във връзка с поставените въпроси, 

които не са от компетентността на ЦИК. Моля, процедура по 

гласуване за публикуване на съобщение в този смисъл. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – няма.  

Колеги, изчерпихме дневния ред. Закривам заседанието на 

ЦИК. Насрочвам следващото заседание на 26 юли 2021 г., 

понеделник, от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 15,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Виржиния Петрова 


