
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 66 

 

На 26 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.   Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладват: Силвия Стойчева, Любомир Гаврилов 

2.   Доклади по медийни пакети. 

  Докладва: Димитър Димитров 

3.   Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

  Докладва: Любомир Гаврилов 

4.   Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, 

Любомир Георгиев, Елка Стоянова, Йорданка  

Ганчева 

5.   Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Елка  

  Стоянова 

6.   Доклад относно машинното гласуване.  

Докладват: Емил Войнов, Ерхан Чаушев 

7.   Разни. 

Докладват: Любомир Георгиев, Димитър 

Димитров 

8.   Проект на решение за насрочване на частичен избор. 

  Докладва: Йорданка Ганчева 
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9.   Проект на решение относно възстановяване на депозити 

на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите 

за народни представители на 11 юли 2021 г. 

  Докладва: Силвия Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 

ОТСЪСТВАХА: Росица Матева, Цветозар Томов, Цветанка 

Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на  26 юли 2021 г.  

В платен годишен отпуск са колегите госпожа Матева,  

господин Томов и госпожа Георгиева. Колегата Войнов е със 

служителите от администрацията в склада на „Карго Партнерс“ във 

връзка с машините, с които беше гласувано извън страната и 

тяхното приемане обратно в склада. 

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля да бъда 

включена в точката за жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 
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Господин Гаврилов, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Госпожо председател, моля да бъда 

включен в точка първа – възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля, госпожо председател, да бъда 

включен в точката за жалби и сигнали и точката за административни 

преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, моля да бъда 

включена в точката за жалби и сигнали и в точката за 

административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, моля да бъда 

включен в точката за машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване така предложения проект на дневен ред с направените 

допълнения. 

Моля, процедура по гласуване. Моля, гласувайте с вдигане на 

ръка.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, преди да преминем към точка първа от дневния ред 

ще ви помоля за последващо одобрение за едно писмо, което е от 

днешна дата и се намира в папката на колегата Войнов и е до  

господин Гребенаров, директор на Главна дирекция „Жандармерия и 

специални операции“ във връзка с проверка на доставените машини, 

с които е гласувано в изборите на 11 юли 2021 г. – да бъде осигурен 
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достъп на територията на склада, където се съхраняват машините за 

колегата Войнови и за служителите от администрацията на 

Централната избирателна комисия – А.         К.             и    Н.                    

Г.           . 

Моля, гласувайте. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

 

Точка 1. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, постъпило е искане с вх. № МИ-27-143 от 19.07.2021 г. от 

Общинска избирателна комисия – Димово, за изплащане на 

възнаграждения на членовете на Общинската избирателна комисия 

за проведено заседание на 12 юли 2021 г., на което е взето решение 

за предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство 

Арчар и дадено дежурство във връзка с подготовката на това 

заседание. Дежурството е дадено от председател и секретар. 

Към преписката са приложени контролен лист за извършване 

на предварителен контрол от финансовия контрольор, както и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения, които са 

на стойност 675,64 лв. заедно с осигурителните вноски. 

Предлагам да приемем протоколно решение за изплащане на 

исканите възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по доклада на госпожа Стойчева имате ли въпроси? 

Няма. 
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Подлагам на гласуване нейното предложение за изплащане на 

възнаграждения за проведено заседание и дежурство от членове от 

Общинска избирателна комисия – Димово. 

Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка. 

Моля, гласувайте. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева, за следващия Ви доклад. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане е за изплащане на 

възнаграждения на членове на Общинска избирателна комисия – 

Стражица. Постъпило е в Централната избирателна комисия с вх. 

№ МИ-27-144 от 20.07.2021 г. Искането е за проведено заседание на 

16 юли 2021 г. на Общинската избирателна комисия, на което е 

прието решение за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета 

на община Стражица поради избирането му за народен представител 

в 46-то Народно събрание, както и за проведени две дежурства – на 

15 юли и на 19 юли във връзка с подготовката на заседанието, като 

дежурството на 19 юли е във връзка с окомплектоване на преписката 

и обявяване на взетите от Общинска избирателна комисия – 

Стражица, решения. Дежурствата на 15 и на 19 юли са дадени от 

председателя и секретаря на Общинската избирателна комисия. 

Към преписката са приложени необходимите контролен лист 

за извършване на предварителен контрол и счетоводна справка за 

размера на исканите възнаграждения на обща стойност 903,07 лв. с 

включени осигурителни вноски. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканите 

възнаграждения за Общинска избирателна комисия – Стражица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад за изплащане на възнаграждения на Общинската избирателна 

комисия – Стражица, за проведено заседание и дежурства? 
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Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стойчева. 

Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка. 

Моля, гласувайте. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващ докладчик в точка първа е  господин Гаврилов. 

Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Аз докладвам за втори път писмо от Общинска 

избирателна комисия – Мизия, което допълвам с контролен лист и 

счетоводна справка. Писмото е от ОИК – Мизия и е с вх. № МИ-27-

148 от 20.07.2021 г. и е във връзка с провеждане на заседание на 

Общинската избирателна комисия с цел прекратяване пълномощията 

на член на Общинския съвет, който си е подал оставката, и 

обявяването за избран на следващия в листата общински съветник, 

който е Милица Генадиева от партия ГЕРБ. 

Предвид изложеното ОИК – Мизия, отправи искане за 

одобрение на възнаграждение на комисията съгласно утвърдената 

методика. Приложена е присъствена форма, самото решение на 

ОИК, както прилагам и контролен лист заедно със счетоводна 

справка, с което допълвам предишния ми доклад, на обща сума 

714,21 лв.  

Предвид гореказаното предлагам да гласуваме протоколно 

решение за изплащането на това възнаграждение на ОИК – Мизия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по доклада на колегата Гаврилов имате ли въпроси? 

Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение за проведени заседания на членовете на 

Общинската избирателна комисия – Мизия. 
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Моля с вдигане на ръка да гласуваме предложението. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 2. Доклади по медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Имам да докладвам десетина договора, тоест, 

изпълнението на десетина договора. Първият от тях е между 

телевизия СКАТ и СКАТ Плюс и коалиция Българските патриоти –

ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ. Договорът е с № НС-24-444. Общата 

стойност на договора е 12 312 лв. с ДДС. 

Има приложени всички документи, включително искането от 

неговия доставчик за изплащане на сумата по договора, приемо-

предавателен протокол, както и сертификат за извършените услуги. 

Това е запис на предаванията. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

сумата, на която е сключен договорът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад има ли въпроси? Няма. 

Моля гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  господин Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Следващият договор е между Българска национална 

телевизия и Гражданската платформа „Българско лято“. 

Тук възникна въпрос дали общуваме с политическа партия, 

основателят на която е санкциониран по закона „Магнитски“ и 

попада в списъка на българското финансово министерство. Ние 

изплащаме фактура на изпълнителя, който е Българска национална 

телевизия. А как той, по какъв банков път ще действа, той не би 

трябвало да има отношение с Гражданска платформа „Българско 

лято“. По закона „Магнитски“ не се губят политически права, а по-

скоро правото да се оперира по определен начин с IBAN-сметки и 

достъп до територията на Съединените американски щати. 

Общата сума на договора – нека да кажа първо номера, той е 

НС-24-394 – е 4500 лв. Имаме искане, имаме документиран протокол 

за изпълнение на договореното по договора, както и запис на 

извършената услуга. 

Предлагам да изплатим сумата, която повтарям – 4500 лв. с 

ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с 

вдигане на ръка да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

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

449. Той е сключен между България он еър и същата политическа 

партия – Гражданска платформа „Българско лято“. Стойността на 

сумата за изплащане е 9207 лв.  

Имаме пълен комплект документация, включително 

сертификата за извършените услуги. Предлагам с протоколно 
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решение да одобрим изплащането на сумата по договора, която сме 

одобрили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на  господин Димитров имате ли въпроси? 

Моля да го гласуваме с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който ще 

предложа да одобрим за изплащане, е между Уебграунд, който 

представлява сайта actualno.com и Политическа коалиция „Движение 

заедно за промяна“. Вх. № НС-24-411. За стойността на фактурата, с 

която ни предлагат да изплатим 1000 лв., имаме целия 

доказателствен материал за извършените услуги, както и 

сертификати за това, приемо-предавателен протокол. 

Предлагам да одобрим изплащането на тези 1000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване това предложение. 

Моля с вдигане да ръка да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Следващият договор е с № НС-24-461. Той е сключен 

между телевизия Евроком и ПП АТАКА. Стойността на фактурата е 

4536 лв. с ДДС. Искането е на медийния доставчик. Имаме 

сертификат, в който надлежно са отбелязани всички услуги, които са 

предоставени от телевизията на представителя на Партия АТАКА, 
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както и приемо-предавателен протокол, който удостоверява, че 

партията е приела изпълнението. 

Имаме запис на извършените услуги. Предлагам да одобрим 

сумата 4536 лв. по договор № НС-24-461. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли въпроси?  

Моля с вдигане на ръка да го гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с договор с № НС-

24-455. Той е бил сключен между вестник „24 часа“ и Политическа 

коалиция „Българските патриоти“. Представена е фактура в 

оригинал за сумата 7021,50 лв. с ДДС, както и искане за 

изплащането на тази сума, сертификат, удостоверяващ извършените 

услуги, както и брой от вестника, който нагледно представя 

услугата, която е извършена от в. „24 часа“ по договора с 

Политическа коалиция „Български патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, 

НФСБ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на  господин Димитров има ли въпроси? Няма. 

Моля режим на гласуване с вдигане на ръка.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор № НС-24-360 между 

телевизия Евроком и Движение заедно за промяна е представена 
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фактура за 14 171,76 лв. Имаме коректно предоставен протокол за 

приемане на услугата, както и документацията – сертификат, в който 

е документирано изпълнението на услугата. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

14 171,76 лв. с ДДС по този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

договор, който беше докладван от господин Димитров, имате ли 

въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване неговото одобряване. 

Моля режим на гласуване с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договорът, който е следващ в 

купчето от договори, които представям, е с № НС-24-427. Той е 

сключен между Анаили Мили ЕООД, което всъщност е 

разпространителят на радио К2, и Политическа партия МИР. 

Фактурата е на стойност 23 856 лв. с ДДС. 

Има искане, има медийния план, както и отчета за 

извършената услуга. Между другото, към този договор сме имали 

анекс, който е променил малко медийния план. Изпълнени са 

условията, които ние сме одобрили в анекса. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

сумата от 23 856 лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад на господин Димитров имате ли въпроси? Ако нямате 

въпроси, моля режим на гласуване с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете,  господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор с № НС-24-430, 

който е сключен между Уебграунд ЕООД, който е доставчик на 

сайта actualno.com и Политическа партия МИР. Стойността на 

фактурата, която ни е представена, е 10 000 лв. с ДДС. 

Имаме надлежните документи, включително приемо-

предавателен протокол, както и документация, удостоверяваща, че 

actualno.com е изпълнило условията, при които е сключен договорът. 

Предлагам с протоколно решение да изплатим сумата на 

Уебграунд ЕООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване на това предложение. 

Моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последното от тази порция 

доклади, свързани с медийни пакети, е с № НС-24-425. Договорът е 

сключен между Дарик радио, политическа партия Бригада и е на 

стойност 5256 лв. с ДДС. 

Имаме всички надлежни документи, включително пълна 

документация за извършените услуги – предоставяне на диска, 

имаме протокол, с който се приема изпълнението на договора. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

сумата от 5256 лв. 

Това е последният ми доклад от тази порция. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване това предложение. 

Моля, режим на гласуване с вдигане на ръка. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви. Нямам повече 

преписки в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка трета от дневния ред: 

Доклад относно заявление по Закона за достъп до обществена 

информация. 

Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Забелязах, че в петък сме получили в Деловодството 

отговор от ДАНС във връзка с проведените избори на 11 юли 2021 г. 

Получили сме пет диска с информация, аналогична на тази, която 

получихме преди. Тази информация е публична, аз това го забелязах. 

Във връзка със заявлението по Закона за достъп до 

обществена информация на Д.        И.             , а също и във връзка 

със заявлението на С.         М.         , бих предложил днес, ако се 

отвори един прозорец в работното ни време – след обяд – да се 

проведе кратко заседание на работна група и в оперативен порядък 

да решим в каква посока вървим. 

Специално по писмото на С.     М.          нямаме нужда от 

допълнителни документи, но аз не разполагам с цялата информация, 

а само частична информация съм успял да събера във връзка с 

неговите въпроси.  

По въпроса на Д.       И.           правя предложение в 

оперативен порядък, както се случи с предишните дискове на ДАНС, 

да бъдат качени във вътрешна мрежа, за да могат членовете на ЦИК 
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да се запознаят – имат ли те отношение към писмото на Д.                

И.        . Аз предполагам, че има. Да му дадем информация за това 

колко време са престояли протоколите за обработка в ДКП и в ЦИК. 

Ние сме взели вече решение по този въпрос. Изпратихме писмо до 

ДАНС, с което изискахме подробна справка. Може би тази справка, 

която получихме, понеже сме я получили в петък, тя е без връзка с 

нашето писмо, понеже нашето писмо вероятно е заминало също в 

петък, и това е частична информация, но все пак можем да се 

запознаем с нея и да видим съдържа ли тя нещо повече в сравнение с 

тази от 04.04.2021 г. 

Това е моето предложение – да бъде качена тази информация, 

както беше качена предишната, във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

колега Гаврилов. Вие изпреварихте донякъде моя доклад. 

Действително в петък с вх. № НС-23-666 от 23.07.2021 г. при мен за 

доклад дойде тази преписка. Затова казах, че ме изпреварихте с 

информацията по тази преписка. Писмото е качено във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешна дата. Получили сме от 

Държавна агенция „Национална сигурност“. Във връзка с дейността 

на Временния комуникационен пост, обслужващ комуникациите 

между СИК извън страната и ЦИК при провеждане на изборите на 

11 юли 2021 г. са ни предоставили справка за движението на 

изборните документи, записани на DVD, и документи, обменени 

между СИК и ЦИК, записани на пет броя DVD. 

Колеги, информирам ви, че пликът, в който са дисковете, е 

разпечатан в Деловодството на Централната избирателна комисия. 

Така ми беше предоставен за резолюция.  

Господин Гаврилов направи предложение, което и аз мислех 

да ви направя, когато докладвам писмото, а именно информацията, 

която се съдържа на дисковете в частта за движение на документите, 

ако преценим, може и всичките пет диска, да се публикуват във 

вътрешната мрежа на Централната избирателна комисия за работно 

обсъждане в следобедните часове на днешния ден. 
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Мисля, че в тази връзка беше и предложението на колегата 

Гаврилов. Предлагам ви дисковете със съдържащата се информация 

по писмото да се съхраняват в касата в кабинета на председателя на 

Централната избирателна комисия.  

Колеги, моля ви за протоколно решение относно 

съхраняването на информацията. 

Моля, гласувайте с вдигане на ръка предложението за 

съхраняването в касата на председателя на тези технически 

носители.  

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Господин Гаврилов, Вие сте пръв докладчик. Заповядайте. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Постъпил е сигнал-жалба чрез 

Министерството на външните работи от гр. Чадър Лунга в Молдова. 

Всъщност сигналът е предаден от полицията в гр. Чадър Лунга, от 

инспектората на полицията на Молдова и той е във връзка със 

сигнал, подаден по телефона на председателя на нашата изборна 

секция при изборите на 11 юли 2021 г. Сигналът е за няколко лица, 

които – според него – са снимали с телефоните си бюлетини в 

изборната кабина и по този начин са нарушили Изборния кодекс. 

Не е посочено повече от това. В телефонно съобщение на 

Александър Боримечков, председател на изборна секция в гр. Чадър 

Лунга, се отбелязва, че по време на гласуването в Молдова на 

изборите за депутати на 11 ли 2021 г. е констатирано, че три лица – а 

при следващото обаждане още едно лице – намирайки се в 

избирателната кабина, са снимали бюлетините си с мобилен 
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телефон. Двете имена на лицата са посочени. Вероятно те могат да 

се идентифицират ясно, но няма повече доказателства. Няма …. 

В тази връзка прегледах резултатите от изборите в Чадър 

Лунга и по-общо – в Молдова на тези избори, а също и в изборите на 

04.04.2021 г. Прегледах също сканираните секционни протоколи. 

Мога да докладвам следното като информация за комисията. Все пак 

може би информацията е интересна. 

В изборите на 04.04.2021 г. става дума – нека да не бъда 

интерпретиран, не правя никакви твърдения, само ви подавам 

информация – че ДПС имат 0,5 процент от гласовете в Молдова. 

Като гласове става дума за два гласа. На изборите на 11 юли 2021 г. 

ДПС получават 50 процента от гласовете в Молдова или става дума 

за около 500 гласа, малко по-малко от 500 гласа. Тоест, имаме 

стократно, над стократно увеличение на изборния резултат на ДПС. 

В Чадър Лунга резултатът на ДПС е 100 гласа, а общо са 

гласували малко повече от 120 човека. Това е фактологията. Разбира 

се, не правя никакви твърдения. Просто това са фактите. Погледнах 

след това сканирания протокол на комисията в Чадър Лунга. 

Протоколът е изряден, няма постъпили жалби и гласуването е 

протекло според протокола в спокойна обстановка.  

По тази причина и поради липса на повече фактология аз не 

мога да предложа някакви административни санкции за тези 

избиратели. Според мен няма достатъчно доказателства за това, че 

те са нарушили изборния закон освен твърденията на председателя. 

Не е ясно как той е видял какво правят те в изборните кабини, след 

като не би трябвало той да види какво правят те в изборната кабина. 

Предлагам следователно да оставим тази преписка за 

сведение, освен ако вие не предложите нещо друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на  господин Гаврилов имате ли коментари? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, не знам дали 

така трябва да се докладват преписки с извършени проверки и 
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внушения от страна на докладчиците. Колегата Гаврилов не само че 

няма твърдения, защото не би могъл, а той пропусна да каже в 

Молдова за да прави това сравнение, колко души преди това са 

гласували, колко души – сега. Но е достатъчно, че се правят 

внушения по отношение на една политическа партия. За мен това е 

уклон за политически изказвания в рамките на заседание на 

Централната избирателна комисия.  

Не знам кое дава право на колегата да прави връзка с партия, 

която е получила гласове в една държава, в някоя от секциите. Какво 

означава това и каква връзка има със сигнала и с проверката при 

компетентни органи? Означава ли, че ЦИК ще изземе тази проверка 

като орган от компетентните органи и няма да им даде право да 

извършат тази проверка? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Може ли реплика? Не, аз ви 

запознах с въпросната информация. Има някакви подозрения, че 

ДПС са купували гласове, да го кажем на български. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, 

много Ви моля, по отношение на подозренията и тези 

предположения – това е работа на други органи. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Нека да довърша. Аз казах, че има 

предположения. Все пак говорим на български. Не сме обвинили 

никого в нищо. Мога да дам справка как всички партии са се 

представили. Там, в Молдова, гласуват по малко странен начин. 

Тоест, като че ли няма особена връзка между начина, по който 

гласуват на сегашните избори и на предходните избори. Има също 

масивно гласуване на 04.04.20201 г. за „Мутри вън!“ например в 

една от изборните секции, което не знам как се обяснява. Това не 

означава, че са купували гласове. Може би, няма никакво 

доказателство за това, това може би означава, че някой там от 

„Мутри вън!“ се е появил и е правил активна агитация, което си е 

негово право, и е успял да убеди избирателите. 
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Само ви подавам информация и моля да не се интерпретира 

това като някакво внушение. Разбира се, всяко изказване прави 

някакво внушение. Само че всеки има гласа на раменете си, да 

разсъждава. Ние все пак сме политически неутрални. Така би 

трябвало да бъде. 

Специално ДПС споменах, защото там резултатите са 

фрапиращи. Прогресът на ДПС в Молдова е много голям – 50 

процента все пак, започвайки почти от нулата. Мога да направя тази 

справка. Тя е лесна, аз съм я направил по същество. Просто съм 

написал за всички партии. Резултатите са странни. Ние имаме право 

да знаем какво става и сме възрастни хора. Това е. Мисля, че няма 

нужда от повече коментари.  

Ако желаете да направите предложение да изпратим 

преписката към МВР, разбира се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие сте докладчик, 

аз няма да правя Ваше предложение. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Разбира се. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам дуплика към колегата. 

Доколкото ми е известно, в деня на изборите сигнали са получени и 

компетентни органи правят проверка, поради което се налага 

изводът, че Централната избирателна комисия коментира нещо, 

което не е в компетентността на държавния орган, след като други 

компетентни органи се занимават с това. 

Това е и по начина на водене, госпожо председател, 

дотолкова, доколкото, каквото има по доклада, това би трябвало да 

бъде докладвано само като фактология и, ако има предложение, да 

бъде направено от съответния докладчик.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли беше 

Вашият доклад,  господин Гаврилов? 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Стойчева. Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, с вх. № НС-23-667 от 23.07.2021 г. в Централната 

избирателна комисия е получена жалба от Румяна Йолова и 

Десислава Искренова, които са били членове на секционни 

избирателни комисии № 13 и № 03 в гр. Бяла Слатина. 

В жалбата се твърди, че и двете са участвали съгласно 

Методическите указания на Централната избирателна комисия и 

съгласно организацията на работата на съответната секционна 

избирателна комисия при получаване и при подреждане на 

изборните материали в цитираните две секции. Но независимо от 

това не са получили доплащането от 22 лв. за приемане на 

материали и тези средства не са им били начислени при 

изплащането на възнаграждението за участие като член на 

секционна избирателна комисия. 

Предлагам тази жалба да бъде изпратена по компетентност до 

кмета на община Бяла Слатина, като съответно укажем на кмета да 

получим обратна информация за предприетите от него действия по 

жалбата. 

В самата жалба се твърди, че тя е изпратена до кмета на 

община Бяла Слатина, но до момента на изпращането на жалбата 

няма никаква реакция, поради което молим да бъдем уведомени за 

предприетите действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева имате ли въпроси? 

Колеги, моля гласувайте с вдигане на ръка по предложението 

на госпожа Стойчева. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Имам една поредица от сигнали, 

колеги, които са в папката с моите инициали от днешно заседание. 

Подадени са от  господин А.       К.           и всички засягат наличието 

на предизборни агитационни материали към този момент на 

територията на различни общини от област Смолян. 

Предлагам всички те – става дума за квартал Нестан, гр. 

Девин, за община Рудозем, за община Баните, за Златоград, както и 

за община Мадан - всички тези сигнали да бъдат препратени за 

предприемане на действия по компетентност от кметовете на 

съответните общини за премахването на агитационните материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би и да се 

цитират и правните основания от Изборния кодекс. 

Колеги, моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, в тази точка четвърта следващ докладчик е  господин 

Георгиев. Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам първоначално изпратен 

по компетентност сигнал от председателя на РИК – 16, като в 

писмото с вх. № НС-15-732 от 22.07.2021 г., което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес, се твърди, че 

се изпраща сигнала заедно с пълната административна преписка по 

него за връщане на административното производство съгласно 

правомощията ви, тоест, на Централната избирателна комисия, по 

чл. 71, ал. 1 т. 27. Аз предполагам, че тук имат предвид чл. 57, а не 

чл. 71. „За довършване на административното производство“ – само 

че , доколкото продължих, след като се занимавам с това писмо, да 

гледам, включително и аргумента, не виждам да е започнато 

административно производство от страна на председателя на РИК – 
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16. Има някакъв доклад от членове на работна група. Сигналът е от 

03.07.2021 първоначално, а накрая, в последните две страници на 

преписката – ако колегите поискат да погледнат – „извършена е 

съответна проверка по приложените снимки“. Но има само 

предложение за решение на Районната избирателна комисия, а не 

успях да намеря по този сигнал някакво последващо движение. 

Очевидно вече е изтекъл мандатът на Районната избирателна 

комисия и аз не знам какво можем да предложим, след като това не е 

започнато според мен. Не намерих в преписката, нито в страницата 

на РИК – 16, съответно решение за започване така, както е 

предложено тук. Нашият номер на писмото е НС-15-732 и е от 

председателя на РИК – 16, до Централната избирателна комисия. 

Приложени са материали по сигнала, в които  не виждам да има 

някакво действие от страна на Районната избирателна комисия, 

освен че членове на работна група по жалби и сигнали са извършили 

проверка и са доказали. Докладът го има, има предложение за 

решение на последната страница, но няма приложено решение, а и в 

сайта няма по заведения сигнал информация дали комисията е 

предприела някакво действие. 

Това е доклад от членове на РИК, но не си личи самата 

Районна избирателна комисия да се е съобразила с това 

предложение. Не намерих решение до момента. 

Да го оставим без разглеждаме. Не знам какво мога да 

предложа. Можем ли да продължим, да довършим нещо, което не е 

започнало? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Георгиев във връзка с направения от 

него доклад относно препратения сигнал от Районната избирателна 

комисия-16, Пловдив? Районната избирателна комисия няма 

решение? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не намерих да има такова решение 

на страницата по този сигнал. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение, различно от на докладчика – да остане без 

разглеждане? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Георгиев. 

Моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Имате ли друг доклад, колега Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам,  госпожо председател.  

Докладвам наш вх. № НС-22-2418, което е на една страница с 

ръкопис, но написана молба и жалба по заглавието и втора страница, 

разбира се, е копие от удостоверението на подателя, че е бил 

регистриран за застъпник на коалиция по време на изборите в 

изборен район № 17. 

От написания адрес на писмото обаче, писмото е адресирано 

до Специализирана избирателна комисия 1000 – София. Освен това 

започва с обръщението: „Господа прокурори,…“ 

Така че предлагам да не четем повече и да оставим това 

писмо само за сведение. Не мисля, че е адресирано до нас. Опитах се 

да разчета текста. Затова предлагам това само за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад имате 

ли,  господин Георгиев?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам още един, постъпил по 

електронната поща сигнал от едно изречение. Само да го 

погледнете. Постъпило е на 22.07.2021 г. с вх. № НС-22-2417. 

Накратко и ще го прочета: „Здравейте, пиша във връзка с 

нарушаване на закона за премахването на предизборните плакати. В 

Сливен в центъра има плакати, има на други места билборд. 

Предлагам го за сведение. 
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Можем да го изпратим по компетентност на областния 

управител на Сливен. Може би на кмета на община Сливен. 

Това предлагам. Правя това предложение за препращане по 

компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Георгиев за изпращане по 

компетентност на кмета на община Сливен?  

Моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Стоянова. Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Колеги, докладвам ви преписка с № НС-03-136 от 23.07.2021 г. 

Докладвам я за сведение. Към преписката има приложена жалба, 

която ни е препратена по компетентност от приемната на 

Министерския съвет, в която господин Д.     Т.             се жалва 

срещу политически субект, който участва в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Докладвам я само за сведение, тъй като става въпрос за – 

така, както я е формулирал той и видно от приложенията – 

рекламиране във фейсбук, поради което приключвам този доклад. 

Оставяме без разглеждане. Предполагам, че няма нужда да го 

подлагаме на гласуване, тъй като става въпрос за приложение на § 1, 

т. 15 от Изборния кодекс. Само ви уведомявам за тази жалба. 

Докладвам писмо с вх. № НС-15-730 от 22.07.2021 г. , с което 

ни е препратен по компетентност сигнал, регистриран с вх. № 9 от 

07.07.2021 г. ведно с пълната административна преписка и издаден 

АУАН за довършване на административнонаказателното 
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производство в съответствие с разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 27а от 

Изборния кодекс. 

Писмото е от Районната избирателна комисия – 16, Пловдив. 

Към него действително е приложен акт за установяване на 

нарушение. Не е ясно защо сега го изпращат при положение, че 

актът е съставен на 20.07.2021 г., като преди това са можели да си 

приключат преписката колегите от РИК- 16, Пловдив. Но, виждам, 

че има доклад от същия характер при колегата Стойчева.  

Колегите от РИК-16, Пловдив са си препратили всички 

преписки, които са можели да приключат в срока си на изпълнение 

на правомощията си и не знам защо са чакали последния момент и 

последния ден от правомощията си, защото те от днес вече не са 

конституирани. 

Така или иначе, Централната избирателна комисия на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 27а ще трябва да поеме преписката и да 

довърши това, което те не са довършили и съответно да бъде 

препратено по компетентност на областния управител за 

довършване на административнонаказателното производство със 

създаване на наказателно постановление, ако такова е необходимо, 

разбира се. 

Като за начало предлагам тази преписка заедно с другите, 

които се намират при колегите, ако има такива, да бъдат насочени 

към юристите от администрацията, които да комплектуват, да видят 

дали е необходимо да се събере нещо като документ и да изразят 

становище по отношение на съставените актове, ако има такива, и 

дали трябва да се състави акт, ако не е съставен. 

Към моята преписка има приложен акт, но доколкото 

разбирам от колегата Стойчева, тя няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги във връзка с 

доклада на госпожа Стоянова, доколкото тези преписки минаха и 

през мен за разпределение, в една част от тях според мен не се 

съдържа пълният набор от необходими документи, за да може 
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Централната избирателна комисия да довърши производство, ако 

изобщо е било започнато съгласно изискванията на закона.  

В този смисъл, за да се произнесе Централната избирателна 

комисия, така, както предложи госпожа Стоянова, юрисконсултите в 

Централната избирателна комисия да се запознаят с преписките 

така, както са ни изпратени, и да изразят писмено становище, след 

което ще обсъдим какви последващи действия да предприеме 

Централната избирателна комисия – дали да продължи 

производствата или следва да бъдат прекратени, ако има такива 

основания, разбира се. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Това е всъщност и моето 

мнение.  

Преминаваме към следващ доклад. Той е с вх. № НС-09-94 от 

23.07.2021 г. Това е постановление за отказ да се образува досъдебно 

производство на Районна прокуратура – Монтана. 

Образувано е производство по наш сигнал във връзка с 

получено при нас от представител на ПП БСП от с. Горно Дамяново 

с твърдения за извършване на неправомерна агитация в деня на 

изборите. Отказва се образуването на досъдебно производство, 

прекратяват преписката и ни изпращат постановлението за сведение. 

Следващ доклад. Докладвам преписка с вх. № НС-08-218 от 

Административен съд – Варна, с която ни изпращат заверено копие 

от Определение № 1215 по административно дело № 1060 по описа 

на Административен съд – Варна, за сведение и изпълнение. Няма 

какво да изпълняваме. Определят, че отхвърлят оспорването на 

кандидат за народен представител срещу Решение № 2471-НС на 

Централната избирателна комисия, с което оставяме без разглеждане 

жалбата му срещу Решение № 200 от 04.04.2021 г. на РИК-3. 

Избирателен район – Варненски. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам следваща преписка, която е с вх. № НС-10-351, 

наименувана жалба, адресирана до Централната избирателна 

комисия, от Владимир Симеонов, председател на ПП „Свобода“. 
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Жалбата е против акт № 2 от 07.07.2021 г. на РИК – Стара Загора. 

Към тази жалба няма нищо друго приложено. Не съм се запознала с 

преписката, но ако това действително е – слагам кавички – жалба 

срещу акт, на практика представлява възражение срещу акт и, ако е 

такова, то е просрочено, тъй като възраженията срещу актове се 

правят в рамките на три дни от съставянето или връчването на акта. 

Нямаме данни за това. Затова само го докладвам за сведение. 

Допълнително ще докладвам, след като се запозная с останалата част 

от преписката. 

Следващ, последен доклад, който има връзка с доклада, 

направен от колегата Гаврилов по-рано днес. Докладвам преписка с 

вх. № НС-04-01-457. Това е писмо, което ни е препратено по 

компетентност и е получен в Министерството на външните работи 

сигнал от госпожа И.         М.          Б.          , заведен под съответен 

номер. Този казус вече сме го обсъждали. Докладвала съм го в 

предходни заседания още в дните или дали не беше в деня на 

изборите. Ставаше въпрос за една секция в Монреал, като там имаше 

твърдение, че в едната част се гласува с хартиени бюлетини, пък в 

другата – с машина. Оказа се, че това са си две самостоятелни 

секции. Със съдържанието на сигнала можете да се запознаете във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешна дата. Тъй 

като не считам, че е относим към нашите правомощия, го докладвам 

само за сведение. 

Последен доклад – вх. № НС-03-136. Това е писмо, 

препратено ни от приемната на Министерския съвет с приложен 

сигнал от господин Г.        Т.          , който твърди, че е подал 14 

сигнала до Централната избирателна комисия, а тя не му е 

отговорила. Много държи да получи отговор на това писмо. Мисля, 

че с днешния доклад в заседание – надявам се, че господин Г.             

Т.             гледа – всичките му сигнали касаят публикации във 

фейсбук и към жалбата му са приложени около двадесетина листа с 

разпечатки от фейсбук. Параграф 1, т. 15 от Изборния кодекс 

изрично уреждат този тип сигнали и жалби, поради което 
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Централната избирателна комисия освен да ги докладва за сведение, 

друго не може да направи. 

Приключих с докладите си. Благодаря. 

Ако прецени комисията, може би господин Т.            не е 

гледал всички заседания на Централната избирателна комисия, бих 

могла да подготвя проект за отговор на писмо в смисъла, в който 

преди малко казах – че става въпрос за изрична разпоредба, която 

изключва публикациите във фейсбук като такива, които подлежат на 

контрол от страна на Централната избирателна комисия. Да му 

отговоря в този смисъл с копие до администрацията на 

Министерския съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, по повод на дискусията, 

която тече в момента, аз отворих интернет-страницата на 

Централната избирателна комисия, електронен регистър на жалбите 

и сигналите, постъпили в ЦИК в изборния ден на 11 юли и откривам 

множество сигнали от господин Г.Т. – предполагам, че „Г.Т.“ – е           

Г.    Т.      . Посочени са номерата на сигналите и в резултата от 

докладването изрично е посочен § 1, т. 15 от Изборния кодекс за 

това, че социалните мрежи не са медийни услуги и не подлежат на 

контрол от Централната избирателна комисия.  

Така че всеки, който подава жалба или сигнал до ЦИК, би 

могъл да отвори този регистър и да види какъв е резултатът от 

подадения от него сигнал. Не смятам, че е необходимо да отговаряме 

изрично на това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги, след 

като госпожа Стойчева ни запозна с тази информация, която е 

налична на интернет-страницата на Централната избирателна 

комисия, така, както първоначално предложи госпожа Стоянова, 

остава за сведение тази преписка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Може ли да се включа в тази точка, 

тъй като при предходните доклади пропуснах да докладвам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, заповядайте,  

госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-15-731 от 

22.07.2021 г. от Районна избирателна комисия – 16, Пловдив, са ни 

препратени по компетентност сигнали, регистрирани със 

съответните входящи номера, общо четири на брой, относно 

нарушения, извършени от членове на РИК-16, Пловдив. Тези 

сигнали бяха докладвани в предходно заседание от колегата 

Георгиев, имаше и на мой доклад разпределен един такъв сигнал. 

Всички те са с доказателство, сочещо фейсбук-профил на съответни 

лица в социалните мрежи, поради което Централната избирателна 

комисия вече се произнесе и не е необходимо да взема нарочно 

решение.  

Така че аз докладвам за сведение тази преписка от РИК-16, 

Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, в тази точка следващ докладчик е госпожа Ганчева. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви преписка под вх. № НС-23-665 от 23.07.2021 г. 

Това е писмо, наименувано жалба, което ни е препратено от е-mail 

Dancho Koleff < headoff@gbg.bg. Жалбата е от Д.       С.        Д.      . 

Преписката се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. Моля, запознайте се. Има придружително писмо. След 

това има жалба от Д.      С.        Д.           . 

Накратко, сочи се, че в изборния ден  господин Д.        Д.            

е бил член на секционна избирателна комисия № 30 в гр. София, 

район Сердика, МИР-24. По време на изборния ден е възникнал спор 

за дописване под черта на избирател. Излагат се факти и 

обстоятелства според жалбоподателя. Жалбата е подадена до 

Районната избирателна комисия – 24, за да се предприемат действия. 

Сочи се обаче, че след като са се запознали с протокола на 

секционната избирателна комисия, от който е видно, че няма 

mailto:headoff@gbg.bg
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постъпили жалби и сигнали, а той самият бил подал жалба, само 

особеното му мнение фигурирало в протокола на СИК. Иска 

становище от Районната избирателна комисия. Сочи, че само част от 

ръководството е отишло в Районната избирателна комисия след 

„скандала“, който е  възникнал и неговото отстраняване от органите 

на реда. 

Аз, колеги, тъй като районните избирателни комисии са с 

приключени правомощия, считам, че това е жалба-сигнал, който 

касае изборния ден, видно е от протокола, че особеното мнение на 

жалбоподателя е отразено така, както го е изписал, не мога да ви 

запозная с други факти и обстоятелства във връзка със случая. Но 

предлагам ние да приемем за сведение информацията, като при 

следващи обучения на секционни избирателни комисии Централната 

избирателна комисия в рамките на обучителното звено обърне 

внимание още веднъж, както традиционно обръщаме, все пак, че 

членовете на СИК следва да осигуряват като основни единици 

изборния процес и да не се създава напрежение, да се избягват 

конфликтни ситуации.  

Това е моето мнение. Предлагам преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,  

госпожо Ганчева. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има докладна записка с вх. № ЦИК-08-299 от 26.07.2021 г. 

Това е предложение за промяна в щатното разписание на 

Централната избирателна комисия.  

На първо място се предлага длъжност старши-експерт 

регистри – една щатна бройка, да се трансформира в длъжност 

главен експерт регистри. Това е отразено в предложения проект на 

щатно разписание с предложение да е в сила от 26 юли. 2021 г. 
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На следващо място назначаване и преназначаване на 

служители в администрацията. Р.            Г.            Ц.               – 

експерт информационна сигурност, да бъде преназначена на 

длъжност главен експерт „Човешки ресурси и здравословни и 

безопасни условия на труд“ при запазване на размера на основното 

месечно възнаграждение, считано от 1 август 2021 г. Има приложено 

заявление към докладната записка за изразено желание за 

преназначаване.  

Тъй като до момента на провеждане на конкурс и назначаване 

на служител на тази длъжност няма да има лице, което да осигурява 

тези дейности, предлага се до провеждането на конкурса и 

назначаването Р.           Ц.               да продължи да изпълнява 

функциите, като се сключи допълнителен трудов договор на 

основание чл. 110 от Кодекса на труда.  

Във връзка с чл. 13, ал. 4 от Вътрешните правила за 

организацията на работната заплата в администрацията на 

Централната избирателна комисия размерът по допълнителния 

трудов договор ще бъде съобразно разпоредбите на Кодекса на 

труда.  

Д.        М.             И.          , специалист-деловодител, да бъде 

преназначена на длъжност главен специалист-деловодител в 

администрацията. Тази длъжност е овакантена, знаете – с 

пенсионирането на служителя на длъжността, с увеличен размер на 

основното месечно възнаграждение от 1505 лв. на 1650 лв., считано 

от 26.07.2021 г. Има приложено заявление с изразено желание за 

това преназначаване.  

Предложение за назначаване на Д.       М.          С.          – 

технически сътрудник – по допълнителното щатно разписание по 

чл. 39, ал. 5. Да бъде назначена на длъжността специалист-

деловодител по действащото щатно разписание, считано от 

26.07.2021 г., с размер на възнаграждението. 

На длъжност стенограф да бъде назначена С.         И.             

А.       . Тя е изпълнител по граждански договор за извършване на 
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стенографски услуги. Предложението е на тази длъжност да бъде 

назначена по щатното разписание, считано от 10.08.2021 г. с основно 

месечно възнаграждение 1550 лв. 

К.        Г.         П.           – изпълнител по граждански договор 

за подпомагане дейността на ЦИК в отдел „Регистри“ да бъде 

назначен на длъжност „главен експерт – регистри“ в 

администрацията, считано от 16.08.2021 г. с размер на основното 

месечно възнаграждение 1736 лв. 

Предлага се повишаване на основното месечно 

възнаграждение на Н.      С.            Г.           , главен специалист-

домакин, във връзка с възложени допълнителни дейности, свързани 

с приемане на допълнителни материални активи, като основното 

месечно възнаграждение от 1344 лв. – на 1500 лв. Допълнителните 

дейности като част от характеристиката му след  допълване да бъдат 

отразени.  

Колеги, предлага се на следващо място да започне процедура 

за подбор за попълване на незаети длъжности в звено 

„Информационно и комуникационно осигуряване“. Имаме главен 

експерт ИКТ – една щатна бройка, експерт ИКТ – две щатни бройки, 

експерт информационна сигурност – една щатна бройка. 

Предлага се да бъдат одобрени направените предложения. 

Предлагам ви с протоколно решение да го направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам да бъде вдигнато до 

максималното заплащането на домакина. След като максималната 

граница е 1600 лв., нека да бъде 1600 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения има ли по така представения доклад за размествания в 

администрацията, назначаване, преназначаване и повишаване на 

възнагражденията. 
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Подлагам на гласуване да одобрим предложението на 

директора на Дирекция „Администрация“, ведно с направените 

допълнения.  

Моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Надявам се, че администрацията ще повиши ефективността 

от своята работа с направените промени. Очевидно има воля в 

Централната избирателна комисия, само че този процес не трябва да 

бъде едностранен. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, има предложение за промяна 

по бюджета на ЦИК във връзка с одобрените възнаграждения за 

дежурства и за заседания на общинските избирателни комисии. Да 

се променят трансферите в размер на 26 531 лв. и всички други 

изменения по бюджета в тази връзка. 

За информация на ЦИК към 23.07.2021 г. размерът по 

трансферите е 114 576 лв. 

Предлагам да упълномощим председателя да извърши тази 

корекция по бюджета на ЦИК и да изпратим писмо до министъра на 

финансите за извършената корекция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с този доклад моля да гласуваме с протоколно решение така, както 

беше предложено от госпожа Солакова. 

Моля, гласувайте с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с отпечатването 

на хартиените бюлетини и протоколното ни решение за изплащане 

на държавната такса на Министерство на финансите в размер на 5 

процента се предлага да се извършат вътрешни компенсирани 

промени по бюджета на Централната избирателна комисия, като се 

намаляват разходите и съответно се увеличават с 65 936 лв.  

Предлагам да одобрим направеното предложение и да 

упълномощим председателя да извърши тази корекция по бюджета, 

за което да уведомим министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С докладна с вх. № ЦИК-09-298 от 

23.07.2021 г. се предлага да се публикува тримесечният отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и на сметките за чуждите средства, 

както и тримесечният отчет по политики и програми. Те са 

приложени към докладната записка в изпълнение на указанията на 

министъра на финансите. 

Предлагам ви да бъдат публикувани така, както са 

представени на страницата на Централната избирателна комисия 

тримесечният отчет по политики и програми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова);  против – няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е с вх. 

№ ЦИК-09-295 от 23.07.2021 г. Това е предложение за откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„предоставяне на стенографски услуги за нуждите на Централната 

избирателна комисия“.  

Приложена е цялостната документация за възлагане на тази 

обществена поръчка. Предложението е процедурата да е чрез 

публично състезание. Заедно с документацията е представена 

справка за разходите за стенографски услуги, както и контролен 

лист за извършване на предварителен контрол от финансовия 

контрольор преди поемане на задължение. 

Предлагам ви да приемем решение за откриване на процедура 

„публично състезание за възлагане на обществената поръчка“ и да 

одобрим решението, обявлението и документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. Максималната 

стойност е до 199 000 лв., със срок не повече от 30 месеца, считано 

от датата на подписване на договора. 

Предложението е длъжностните лица от администрацията, 

отговорни за тази поръчка, да бъдат главен юрисконсулт Н.            

Ж.         и юрисконсулт И.         В.            . 

Предлагам ви да приемем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад подлагам на гласуване приемането на решение 

за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание за 

възлагане на поръчка с предмет „предоставяне на стенографски 

услуги за нуждите на Централната избирателна комисия“, с което да 

одобрим и обявлението, и документацията за участие в процедурата 

за нейното възлагане. Моля с вдигане на ръка да гласуваме  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 480. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от 

Министерство на финансите за съгласуване. Изпратени са ни 

материалите по законопроекта за изменение и допълнение на Закона 

за държавния бюджет за 2021 г. Искането е до края на работния ден 

на 26 юли 2021 г. да се извърши съгласуването по реда на чл. 32 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 

администрация. 

В представения доклад, мотивите към законопроекта, на 

страницата на Министерство на финансите е публикуван проектът 

на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2021 г. Основно в доклада и мотивите се 

съдържат основанията за предложението на Министерския съвет до 

Народно събрание да се направят и да се извършат корекции по 

бюджета на страната за 2021 г., включително с оглед на това, че са 

произведени предсрочни парламентарни избори в условия на 

пандемия, както парламентарните избори на 04.04.2021 г., така и 

предсрочните на 11.07.2021 г. и с оглед необходимостта от 

финансово обезпечаване на машинното гласуване във връзка с 

приетите изменения в Изборния кодекс. 

Тази част ви я докладвам с оглед на това, че касае и 

Централната избирателна комисия. Във връзка с предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент на Републиката се предвиждат 

необходимите средства. 

По представената финансова обосновка са отразени и по 

всички документи, които ви посочих – мотиви, доклад – са отразени 

конкретните промени по бюджетите. 

Предлагам ви да гласуваме и да съгласуваме представения 

проект на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния 
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бюджет на Република България за 2021 г. с представените мотиви и 

финансова обосновка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение от  госпожа 

Солакова. Моля с вдигане на ръка да гласуваме. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Последен доклад, само за сведение. 

Получили сме копие от заповедта на председателя на Народно 

събрание за основните месечни възнаграждения в Народното 

събрание с вх. № ЦИК-02-305 от 22.07.2021 г.  

Докладвам го за сведение и предоставяне на главния 

счетоводител за съобразяване при начисляването и съответно 

корекциите при изчисленията на възнагражденията на членовете на 

ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение във връзка с доклада на госпожа Солакова. 

Моля, гласувайте. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

преписка с вх. № ЦИК-09-294. Тъй като сме получили 

сертификатите за излъчване, доклад за постигната ефективност с вх. 

№ НС-25-55 от 21.07.2021 г. за отчитане изпълнението по сключен 
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договор с „Нова Броудкастинг груп“ и „Нет инфо“ относно 

предложена ни разяснителна кампания на ЦИК, имам да представя 

докладна записка от Красимира Манолова – директора на Дирекция 

„Администрация“. Към нея има приложено становище от 

юрисконсулт, главен счетоводител и главен експерт „Връзки с 

обществеността“ на ЦИК, с което се докладва по отношение на 

предоставените сертификати изпълнението на договора и се правят 

предложения в докладната записка Централната избирателна 

комисия да одобри извършването на плащането на „Нова 

Броудкастинг груп“ и „Нет инфо“ в посочените в докладната 

размери след получаване на фактури съответно за Нова 

Броудкастинг и за Нет инфо. 

Поради това предлагам да приемем протоколно решение, с 

което одобряваме изплащането на тези възнаграждения. 

Контролният лист по отношение на договорите е представен в 

предходни заседания. Към докладната записка в преписката има 

приложен проект на договор плюс приемо-предавателен протокол. 

Редактирам си предложението, като правя предложение да 

бъде прието изпълнението по договора, а след представянето на 

контролен лист към изпълнението да се гласува в следващо 

заседание плащането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както и след 

представянето на фактурите. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, плащането, разбира се, е обвързано с 

представянето на фактури  от страна на изпълнителя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с докладваната от госпожа Стоянова преписка по докладна записка 

от госпожа Манолова – директора на дирекция „Администрация“ – 

имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване приемането на изпълнението на 

договора, сключен между Централната избирателна комисия и Нова 

Броудкастинг груп, както и подписването на приемо-предавателен 

протокол с изпълнителя. 
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Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Един последен доклад в тази точка. 

Докладвам вх. № НС-04-01-458. Това е едно писмо, което ни е 

препратено от Министерството на външните работи и което е 

свързано с доклад с вх. № НС-04-01-46 на колегата Гаврилов. 

Докладвам го само за сведение, защото е адресирано до нас и 

приложението е колективна жалба.  

Единственото, което само искам да добавя, е, че тъй като в 

така наречената колективна жалба, която по същността си 

представлява просто писмо-обръщение към Централната 

избирателна комисия, има нещо, което просто ще кажа, тъй като 

това вероятно е важно за хората, които са написали писмото. Те 

имат желание да се провежда пълна и детайлна разяснителна 

кампания от ciк.bg, като имат предвид как вярно да се слага гласът, 

кои са политическите партии и коалиции, които участват и смятат, 

че отсъствие на ясна разяснителна кампания е един от основните 

проблеми и причина за ниската избирателна активност и за 

проблемите по време на изборния процес в Република Молдова. 

Така че, предполагам, че Централната избирателна комисия 

би могла да вземе предвид това тяхно искане и в следващата 

разяснителна кампания по региони и по желание на местните 

общности да представяме допълнителна информация за нещата, 

които ги вълнуват. 

Приключих с докладите си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващ докладчик в точката за административни преписки е 

госпожа Ганчева. Заповядайте, госпожо Ганчева. 



39 

 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с наше решение, 

с което сме освободили членове на Общинска избирателна 

комисия – Кресна, след извършена служебна проверка, тъй като 

повечето бяха на мой доклад, ни прави впечатление, че съставът на 

СИК от…. по изпратените от нас писма до съответните политически 

сили, може би защото все пак имаше избори, отпускарски сезон, 

предлагам ви с протоколно решение да приеме и да изпратим 

напомнителни писма във връзка с предходни наши изпратени по 

приетите решения за попълване състава на ОИК – Кресна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Ганчева. 

Моля, с вдигане на ръка, процедура по гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с получена 

информация от Общинска избирателна комисия – Кресна, за това, че 

са предсрочно прекратени пълномощията на кмета на с. Сливница, 

знаете, че ние получихме преписката. Решихме след доклада да 

изчакаме делото, тъй като е обжалвано решението на Общинска 

избирателна комисия- Кресна. След извършена справка във връзка с 

дело № 627 по описа на Административен съд – Благоевград, 

установих, че на 22.07.2021 г. с протоколно определение е спряно 

производството по административното дело по описа на 

Административен съд – Благоевград, до приключване с влязъл в 

сила съдебен акт по наказателно дело за възобновяване № 709 по 

описа на Апелативен съд – София, от 2021 г.  

Цялата преписка, колеги, е във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали. Така че предлагам, госпожо председател, колегите 

да се запознаят и да преценим дали ще изчакваме още или ще 
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изпратим на президента преписката с оглед негова преценка, тъй 

като по мое мнение, след като е възобновено и наказателното 

производство по делото, Централната избирателна комисия да 

прецени. Аз съм изготвила и стандартен проект за предложение до 

президента. Но с оглед факти и обстоятелства по доклади ми ви 

моля да се запознаете и в следобедната част да решим как да 

процедираме тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви да 

се запознаете с преписката по доклада на госпожа Ганчева и в 

следобедната част на днешния ден на работно обсъждане да 

разгледаме приложените към преписката документи с оглед 

вземането на решение от Централната избирателна комисия. 

Имате ли друг доклад,  госпожо Ганчева? Не. 

Господин Георгиев, имате думата в точката по 

административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, имам да докладвам една 

преписка с вх. № ЦИК-04-02-4 от 23.07.2021 г., което се намира във 

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

Областна дирекция на МВР – Пловдив, отдел „Икономическа 

полиция“. От този отдел във връзка с разследване по досъдебно 

производство по описа на отдела и също така преписки по описа на 

РПУ-Пловдив, водено за престъпление на основание и задължителни 

указания от наблюдаващия делото прокурор ни молят да бъде 

предоставена следната писмена информация – подробна справка за 

гражданския статус на лицето и т.н. 

В тази връзка и във връзка с тази молба за справката за 

гражданския статус на цитираното лице съм подготвил един проект 

на писмо за отговор до разследващия полицай със съответния № 947 

– на същото място е проектът на отговор на писмото. 

„Във връзка с ваше писмо ви уведомяваме, че е необходимо 

да уточните каква конкретна информация относно цитираното в 

писмото ви лице желаете да ви бъде предоставена от Централната 
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избирателна комисия в качеството й на компетентен държавен орган 

по прилагане на Изборния кодекс.“ 

Това предлагам да напишем в отговор на поисканата 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Георгиев за изпращане на писмо до 

Областната дирекция на МВР, имате ли въпроси? 

Подлагам го на гласуване така, както ни е представено от 

него. 

Моля, процедура на гласуване с вдигане на ръка. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, продължаваме с точка шеста от дневния ред. 

Колегата Чаушев е докладчик. Заповядайте, колега Чаушев. 

 

Точка 6. Доклад по машинното гласуване. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз ще ви докладвам 

кратко, по преписка с вх. № НС-06-7/200 от 23.07.2021 г. сме 

получили отговор от „Информационно обслужване“ АД във връзка с 

наше писмо за предоставяне на файлове във връзка с техния анализ 

на предходните избори. Те ни отговорят, че ни изпращат наличните 

файлове и те са налични в деловодната система. 

Докладвам го за сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка седма от дневния ред. 

Господин Георгиев? 

 

Точка 7. Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нямам вече доклади в тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров в точка „Разни“, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, дошло е едно писмо, което 

е за сведение, разбира се. То е от Шумен.онлайн ЕООД, което ни 

съобщава какви са били ангажиментите им в предизборната 

кампания. То не касае нас, по-скоро е за Сметната палата, тъй като 

трябва да бъдат отчетени бюджетите, които те са изразходвали. 

Това го докладвам за сведение. 

Имаме няколко въпроса от наблюдателната мисия на ОССЕ. 

По някои от тях, разбира се, трябва да се изиска допълнителна 

информация. Например броя на поставените под запрещение лица 

или тези с влязла в сила присъда, регистрираните за гласуване по 

настоящ адрес, колко са направени проверки дали техният ЕГН е в 

подписките, с които са регистрирани партии и коалиции, има ли 

нарушения и колко случая са насочени към Комисия за защита на 

личните данни по компетентност. 

Аз нямам много спомени, мисля, че само едно насочихме. 

Имаше едно такова запитване. Интересуват се от пълната версия на 

доклада за несъответствия при машинно гласуване, който ние според 

мен нямаме в този случай, и разбирането на 111-те секции в 

различни категории по причини – технически или други, при които е 

продължило гласуването с хартиени бюлетини. 

Сега ще събера тази информация и ще им отговорим.  

Засега го докладвам за сведение. Пишат 111 секции – 65, при 

които е преминато към хартиено гласуване и 85, при които не са 

разчетени данните от техническите носители. Аз малко по-подробно 

ще им го опиша, но нека да съгласувам с  господин Войнов тази част 

от отговора. Иначе не знам колко са гражданите, поставени под 

запрещение или колко са с влязла в сила присъда. 

Част от въпросите ще адресирам към ГД ГРАО в отделно 

писмо. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

„Разни“ мисля, че няма друг доклад. 
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Уведомявам ви, че по обаждане от господин Стефан Манов в 

кабинета на председателя, който е заместник-председател на 

Обществения съвет, Общественият съвет ни информира, че имат 

желание утре, 27 юли, да проведат заседание от 16,30 ч., като молят 

Централната избирателна комисия да им осигури зала, компютър и 

стенограф, както и пропуски на лицата от Обществения съвет, които 

ще присъстват на заседанието. Мисля, че в този час няма проблем да 

се използва и тази зала, тъй като ние не разполагаме с друга, като 

бъде осигурен компютър, различен от тези, които персонално са 

предоставени на всеки член на Централната избирателна комисия, 

както и стенографа. 

А по отношение на пропуските, след като представят списък 

на лицата, които ще присъстват на заседанието, да бъде предоставен 

на Народното събрание за допускане до залата за провеждане на 

заседание. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 15,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия със закъснение, 

предвид продължилата по-дълго работна среща с представителите на 

„Информационно обслужване“ във връзка с анализа на 

несъответствията след изборите произведени на 11 юли 2021 г.  

Продължаваме с дневния ред с точка шеста.  

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка шеста. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-04-01-459 от 22 юли 2021 г. Писмото е от Министерството 

на външните работи. С него ни информират за предприетите 

действия от министерството по транспортирането на машините за 
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гласуване, използвани на изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. извън страната.  

Информират ни, че към 18.00 часа на 20 юли 2021 г. в склада 

на „Карго Партнерс“ ЕООД са предадени 125 броя специализирани 

устройства за машинно гласуване, като прилагат шест броя 

протоколи за предаване на 125 машини от Министерството на 

външните работи на „Карго Партнерс“ ЕООД.  

В тази връзка да ви информирам, че тази сутрин посетих 

склада на „Карго Партнерс“ ЕООД заедно с двама служители от 

администрацията. До момента са пристигнали 401 машини от общо 

421. Очакват се до утре 20 машини да пристигнат, като служителите 

от администрацията започнаха да ги описват машина по машина с 

идентификационните номера и номерата на пломбите. Така че ще 

бъде съставен констативен протокол, за да е ясно всичко, което е 

пристигнало извън страната.  

Докладвам го това за сведение.  

Докладвам ви писма с входящи номера НС-06-586, НС-06- 

587, НС-06-589. Те са съответно от общините Ардино, Карлово и 

район „Сердика“. Пристигат и други такива писма. Кметовете на 

съответните общини ни изпращат копия от финалните протоколи, 

които ги бяхме поискали с наше писмо.  

Предлагам всичките тези писма и протоколи да се събират в 

една папка за обобщаване.  

Следващото писмо е вх. № НС-00-745 от 22 юли 2021 г. 

Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и е в отговор на 

наше писмо, с което поискахме да ни информират по точка 4.3. от 

Анализа на несъответствията, конкретно секция по секция за 

причините, поради които не са предоставени данни за всяка една от 

посочените машини. В писмото пишат, че не разполагат с 

допълнителна информация относно тези секции. Данните, които са 

представени по секции, са на база информация от РИК или СИК и 

няма как да бъде потвърдено от представителите на 

„Информационно обслужване“ АД в Изчислителния пункт към РИК.  
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Завършва с допълнително изпратен имейл, че паметите на 

машините са налични и надлежно съхранени и могат да бъдат 

допълнително изследвани от органите, които сертифицират 

машините.  

В тази връзка аз смятам, че единствено може секциите, които 

ни интересуват, да извадим на флашките и да видим от кои секции 

има флаш памети и от кои няма. И евентуално да се опитаме да 

проверим състоянието на тези флашки какво е.  

Предлагам по това писмо конкретните секции, за които 

ставаше въпрос, да проверим колко от флашките са предадени в 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И може би каква 

информация съдържа. Дали тя е четима или нечетима с оглед 

посочените причини, поради които са включени тези секции без 

данни от машинно гласуване.  

Колеги, чухте предложението на колегата Войнов.  

Имате ли друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване неговото предложение. 

Организацията по изпълнение на което, ако приемем такова 

протоколно решение, да се осъществи от директора на дирекция 

„Администрация“.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля, с оглед обсъжданията в 

работен порядък, които направихме по време на почивката и 

докладваната от мен преписка във връзка с прекратяване 

пълномощията на кмета на кметство Сливница, община Кресна, да 

изменим и допълним дневния ред с доклад по проект на решение за 

насрочване на частичен избор. Моля ви да ме върнете в точка 
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доклади по дела, жалби и сигнали с оглед току-що получена от мен 

преписка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля да 

включим нова точка в дневния ред – Проект на решение относно 

възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни 

комитети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

няма.  

Колеги, подлагам на гласуване допълване на дневния ред с 

нови точки 8 и 9. 

Точка 8. Проект на решение за насрочване на частичен избор. 

Докладчик: Йорданка Ганчева 

Точка 9. Проект на решение относно възстановяване на 

депозити на партии, коалиции и инициативни комитети участвали в 

изборите на 11 юли 2021 г.  

Докладчик: Силвия Стойчева  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Преминаваме към точка осма.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 8. Проект на решение за насрочване на частичен 

избор. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, връщам на 

доклад преписката, с която Общинска избирателна комисия – 

Кресна, ни уведоми, че са прекратили пълномощията на Йордан 

Стойчев Дончев, кмет на кметство с. Сливница, община Кресна, и са 



47 

 

анулирали издаденото му удостоверение за кмет на кметство с. 

Сливница, община Кресна.  

Преписката е с вх. № НС-15-554. Знаете, ние изискахме 

информация с официално писмо от ГД „ГРАО“ за броя. Също така 

Общинска избирателна комисия – Кресна, ни попълни преписката и 

ни изпрати присъдата, както и всички документи в съответствие с 

изискванията на чл. 463 от Изборния кодекс.  

Преди почивката в точка „Административни преписки“ ви 

докладвах, че след извършена проверка на административно дело 

627 по описа на Административен съд – Благоевград, се установи, че 

с протоколно определение от 22 юли 2021 г. Административен съд – 

Благоевград, е спрял производството по административно дело 

№ 627 по описа на съда до приключване с влязъл в сила съдебен акт 

на наказателното дело за възобновяване № 709 по описа на 

Апелативен съд – София, за 2021 г., като след работните обсъждания 

се обединихме да изпратим цялата преписка с решение за 

насрочване на частичен избор на президента на Република България, 

като в придружителното писмо обърнем внимание за образуваното 

дело в Административен съд – Благоевград, и приложим в копие 

разпечатките от протоколите, включително и от последното 

заседание, което ви докладвах.  

Предлагам, госпожо председател, ако това е становището на 

цялата комисия около което се обединихме, да подложим на 

гласуване проекта за решение, с което да направим предложение на 

президента. То е във вътрешната мрежа с проектен № 499. В случай 

че приемем това решение, да гласуваме придружително писмо, с 

което да изпратим преписката, решението, което приемем, както и да 

обърнем внимание в придружителното писмо, че е образувано 

административно дело № 627 по описа на Административен съд – 

Благоевград, и да приложим разпечатки от протоколите, от които е 

видно и протоколното определение за спиране на производство по 

това дело до приключване на делото, образувано пред Апелативния 

съд.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта, 

докладван от госпожа Ганчева, имате ли въпроси или друго 

предложение.  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

ведно с писмото до президента на Република България, в което 

изрично посочим обстоятелствата, свързани със съдебното 

производство във връзка с решението на общинската избирателна 

комисия.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

Решението е с № 481-МИ.  

Връщаме се в точка четвърта.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка под 

вх. № НС-22-242-1 от 26.07.2021 г. Това е жалба чрез ЦИК до 

Върховния административен съд, НС-22-2420 от 22.07.2021 г.  

Колеги, припомням, че с този изходящ номер ние като 

Централна избирателна комисия приехме отговор до господин             

Д.           И.            във връзка с преписка наименувана заявление за 

достъп до обществена информация. Преписката има председателска 

резолюция до юристите за окомплектоване. Ще предам и оригинала 

за окомплектоване и изпращане във Върховния административен 

съд. За сведение и запознаване докладвам преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка девета.  

Заповядайте госпожо Стойчева.  
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Точка 9. Проект на решение относно възстановяване на 

депозити на партии, коалиции и инициативни комитети участвали в 

изборите на 11 юли 2021 г.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен № 500 в папка с 

моите инициали е и проектът на решение относно възстановяване на 

депозити на партии и коалиции и инициативни комитети. Съгласно 

чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на партиите и коалициите, 

които са получили не по-малко от едно на сто от действителните 

гласове на национално ниво, както и депозитите на инициативните 

комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт 

от районната избирателна квота от действителните гласове при 

избори за народни представители, подлежат на възстановяване. А 

съгласно чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс депозитите на партиите, 

коалициите и инициативните комитети, които не отговарят на това 

изискване, не следва да бъдат възстановявани, а следва да постъпят 

по сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности 

за лечение на лица до 18-годишна възраст.  

Предвид казаното до тук и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 

чл. 130 и чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс, както и на Решение 

№ 471-НС от 14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия 

предлагам Централната избирателна комисия да приеме решение, с 

което, първо, възстановява внесения депозит на партиите и 

коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от 

действителните гласове на национално ниво, както следва:  

Това са посочените девет партии и коалиции в таблицата към 

точка 1 от решението.  

Точка 2 от това решение. Не възстановява внесените 

депозити на партии и коалиции, чиито кандидати са получили по-

малко от едно на сто от действителните гласове на национално ниво.  

Изброени са 14-те партии и коалиции, които са посочени 

поотделно, всяка една от тях в таблицата към проекта на решение.  

Точка 3. Не възстановява внесения депозит от Инициативния 

комитет, чийто кандидат е получил по-малко от една четвърт от 
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районната избирателна квота. А именно Инициативния комитет за 

издигане на Давид Леон Леви, независим кандидат, издигнат от 24-

ти изборен район – София.  

Невъзстановените суми следва да се приведат по сметката на 

Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на 

лица до 18-годишна възраст. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд в тридневен срок от обявяването.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

докладван от госпожа Стойчева имате ли въпроси или бележки? 

Няма.  

Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно 

възстановяване на депозити на партии и коалиции и инициативни 

комитети, участвали в изборите на 11 юли 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

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

няма.  

Решението е № 482-НС.  

Колеги, връщаме се в пета точка.  

Колега Баханов, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № ЕП-09-53 от 

23.07.2021 г. е постъпило писмо. Днес ми е разпределено. Софийска 

градска прокуратура, Следствен отдел, искат спешно да им 

изпратим, дори по електронната поща, сканирано копие от искани 

книжа.  

Поради необходимост от изпращане молба за правна помощ 

до Република Северна Македония във връзка с воденото от тях 

наказателно производство е необходимо четливо копие от страница 

на списък за гласуване извън страната в изборите за членове на 
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Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. в 

Република Северна Македония, Скопие, посолство, избирателна 

секция 148. 

Моля, госпожо председател, да подложите на гласуване 

придружителното писмо. След като се извади от архива на 

Централната избирателна комисия, незабавно да бъде изпратено на 

посочения имейл в писмото на Следствения отдел на Софийска 

градска прокуратура.  

Колеги, по предложението на господин Баханов има ли 

въпроси? Няма. 

Подлагам го на гласуване.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото е с вх. № НС-04-02-253 от 

22.07.2021 г. от Столична дирекция на вътрешни работи във връзка с 

тяхна проверка и прокурорско указание по спешност. Поради 

краткия срок на проверката искат информация за едно лице – 

Александра Капниси, дали е била регистрирана като кандидат за 

народен представител на произведените на 11.07.2021 г. избори за 

Народно събрание? От коя политическа партия? И дали такова лице 

е било регистрирано като наблюдател, застъпник или пълномощник 

във връзка с тези избори? От коя политическа партия?  

Подготвил съм писмо до Ивайло Филипов. И по телефона се 

свързах с Илия Горанов. Казаха, че до 15 минути може да ни 

изпратят тази проверка по отношение на това лице. Ще го пуснем и 

по имейла. Моля, да го гласуваме да го пуснем. И след това да 

препратим отговора на СДВР, след получаване отговора от Илия 

Горанов, за да не го докладвам отново на Централната избирателна 

комисия.  

Моля ви, за гласуване в тази връзка.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Баханов.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова); против – 

няма.  

Колеги, мисля че изчерпихме всички доклади по дневния ред.  

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание за четвъртък, 29 юли 

2021 г., от 10.30 часа.  

Благодаря.  

 

(Закрито в 16.00 часа) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи: 

  Божидарка Бойчева 

 

Силвия Михайлова 

 


