
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 68 

  

На 3 август 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

 

1.   Предложение до Президента за насрочване на частични 

избори. 

Докладва: Димитър Димитров   

2.   Машинно гласуване.  

Докладва: Емил Войнов  

3.   Медийни пакети. 

 Докладва: Димитър Димитров   

3а.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.  

 Докладва: Любомир Георгиев  

4.   Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова  

5.   Доклади по административни преписки.  

Докладват: Димитър Димитров, Росица Матева, Емил 

Войнов, Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев    

6.   Разни.  

Докладват: Димитър Димитров, Любомир Гаврилов.  

 

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица 

Матева, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов.  
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ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10.45 ч. и председателствано от 

господин Емил Войнов – заместник-председател на комисията.  

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добър ден 

колеги!  

Откривам днешното заседание на Централната избирателна 

комисия. Присъстват 8 членове. 

Колегите Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева са в отпуск.  

Преди да преминем към дневния ред ще припомня, че на 

последното заседание гласувахме протоколно решение, аз да замествам 

председателя Камелия Нейкова до 2 август включително. Станала е 

техническа грешка, тъй като колегата Нейкова и днес е в отпуск. Затова 

предлагам с протоколно решение да ме упълномощите и днес да 

изпълнявам нейните функции.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Благодаря.  

Колеги, имате предложение за дневен ред, което е във вътрешна 

мрежа.  

1.  Предложение до президента за насрочване на частични 

избори - докладва Димитър Димитров.   

2.  Машинно гласуване - докладва Емил Войнов.  
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3.  Медийни пакети - докладва Димитър Димитров.  

4.  Доклади по дела, жалби и сигнали - докладват Росица Матева 

и Елка Стоянова.   

5.  Доклади по административни преписки - докладват Димитър 

Димитров, Росица Матева, Емил Войнов, Силвия Стойчева и Ерхан 

Чаушев. 

6.  Разни - докладват Димитър Димитров и Любомир Гаврилов. 

Имате ли предложение за допълване на дневния ред!  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, да ме включите в точка – Доклади по 

административни преписки.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По първа точка съм докладчик. 

Докладвам само писмо до ГД „ГРАО“, с което да поискаме броя на 

населението за съответното село, за да може да го приложим като 

документ към преписката, която ще изпратим на Президента. Това 

предложение трябва да има и броя на населението с основание. 

Подготвил съм едно писмо до ГРАО, с което да поискаме броя на 

населението към днешна дата и да го приложим към преписката, за да 

стане цялостна трябва да има и такъв документ. Бих искал да имам 

официален документ.  

РОСИЦА МАТЕВА: Имах предвид колега Димитров, че ние 

имаме достъп до Национална база данни на население и можем да 

направим официална справка през нашия достъп и да не чакаме писмо. 

М.         Р.             е лице упълномощено, което може да направи 

справката и да я извлече официално. Така че, ако прецените, че можем 

така да го направим.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други по 

дневния ред има ли?  

Колега Гаврилов, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моля да ме включите в точка – 

Искания за изплащане на възнаграждения. Може би отделна точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще бъде 

точка 3а.  
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Ако няма други предложения, моля процедура за гласуване на 

дневния ред с направените допълнения.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Преминаваме към първа точка.  

Колега Димитров, заповядайте.  

 

Точка 1. Предложение до Президента за насрочване на 

частични избори. 

Първа точка малко по-късно ще я разгледаме.  

Преминаваме към втора точка.  

 

Точка 2. Машинно гласуване.  

Аз ще направя няколко доклада.  

Първо, връщам доклад писмо от “Сиела Норма“ АД с вх. 

№ ЦИК-06-7-201 от 26.07.2021 г. Бях го докладвал на предишното 

заседание за запознаване. Във връзка с това писмо е изготвено 

становище от юристите с вх. № ЦИК-09-302 от 2.08.2021 г., а също така 

становище от външния експерт А.          К.                с вх. № ЦИК-06-6-

338 от 2.08.2021 г. В тази връзка е подготвено писмо до “Сиела Норма“ 

АД, чието съдържание е обсъждано и на работна група. Това писмо е в 

моя папка.  

Моля, да се запознаете с него. Имате думата за становище по 

писмото.  

Колеги, предлагам във втория абзац да отпадне „обръщаме 

внимание“, а да бъде две точки и да се изброява.  

В следващия абзац ще отпадне „следва да поясним“.  

Предлагам на втора страница по отношение на т. 3, също да 

отпадне „обръщаме внимание“.  

Има ли други предложения?  
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РОСИЦА МАТЕВА: Абзацът „ЦИК като има предвид“, след 

„под ваш контрол,“ да бъде вместо “може да направи“, „счита, че 

предавания от вас“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ще отпадне 

„следва да ви информирам“.  

Ако няма други предложения, процедура по гласуване на 

писмото с направените корекции.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Уважаеми колеги, в тази връзка ви докладвам две писма от 

“Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-336 и ЦИК-06-6-337 от 2.08.2021 

г. С първото ни изпращат кредитно известие, а с второто фактура 

съдържаща цените по отделни пера, съгласно ценовото предложение, 

както и отделно перо за цената на софтуера по договор № 1 от 

6.02.2021 г., тъй като преди малко изпратихме писмо на “Сиела Норма“ 

АД. Гласувахме го това писмо, с което считаме, че има неизпълнение 

по договора и не може да платим окончателната цена. Затова предлагам 

да остане за сведение изпратената фактура по договор № 1.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-339 от 

2.08.2021 г. Това е предложение от А.         К.                 , външен 

експерт към Централната избирателна комисия. Според мен е много 

сериозно и много навременно това предложение. То е във връзка с 

необходимостта от модифициране на софтуера, който трябва да 

получим по Договор № 1 и предвидените в Договор № 19 между 

„Сиела Норма“ АД и ЦИК услуги и обучения. А също така трето ниво 

техническа поддръжка в договор № 22 между ЦИК и „Информационно 

обслужване“ АД за доставка на специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване и обучение на програмисти. Те могат 

да бъдат ефективни само за опитни програмисти, които вече познават 

добре предадения на ЦИК софтуер и изходен код. И в тази връзка 

независимо, че все още не е финализиран Договор № 1, препоръчва 
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спешно Централната избирателна комисия да вземе мерки и да 

привлече минимум двама специалисти в областта на програмирането, 

които незабавно да започнат изучаване и документиране на 

съществуващия софтуер.  

Предлагам за запознаване да остане това предложение и да бъде 

обсъдено на работна група.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-335 от 2.08.2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е в отговор на наше писмо, с което 

поискахме да ни представят договор за наем на склада за съхранение на 

СУЕМГ.  

В писмото „Сиела Норма“ АД изразяват готовност за уреждане 

на отношения по повод на съхранението на СУЕМГ в склада на „Карго 

партнер“. Те считат, че осигуряването на склад, логистичните услуги и 

охрана на специализираните устройства не е задължение на 

изпълнителя по договора.  

Поради горното считам, че Централната избирателна комисия 

дължи да заплати на „Сиела Норма“ АД направените разноски по 

склада, като ни предават и копие от четири фактури.  

Докладвам писмото за запознаване, като предлагам то да се 

обсъди също на работна група, защото то е свързано и с измененията в 

Изборния кодекс относно съхранението на машините.  

Следващото писмо е с вх. № НС-14-37 от 2.08.2021 г. Писмото е 

от кмета на район Южен, до кмета на Община – Пловдив, с копие до 

ЦИК. С писмото се моли да се издаде заповед за отваряне на 

запечатано помещение, за да бъде предоставено копие от начален или 

финален протокол от изборите за народни представители на 4.04.2021 

г. от една избирателна секция по искане на Централната избирателна 

комисия. 

Докладвам това писмо за сведение.  

Още едно писмо за сведение от А.          Д.            , вх. № ЦИК-

08-43-1 от 2.08.2021 г. Предлага дезинфекция на машините за гласуване 

с германска дълготрайна дезинфекция. Предлагам също да остане за 

сведение.  
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Писмо с вх. № НС-22-24-26 от 29.07.2021 г. Писмото е от Г.           

Ш.            и пита каква е причината в секция 11 в село Въглен, област 

Варна да няма машинно гласуване.  

Аз направих справка. По първоначалните списъци на ГД 

„ГРАО“, които са ни изпратени и въз основа на които е взето решение 

за образуване на секциите с машинно гласуване, в тази секция има 209 

избиратели. Затова предлагам да й изпратим писмо, с което да я 

уведомим, че избирателните секции с машинно гласуване са 

определени от ЦИК, въз основа на постъпилата информация от ГД 

„ГРАО“ за брой избиратели в избирателните списъци. Съгласно тази 

информация, която е публикувана на интернет страницата на ЦИК в 

секцията с посочения номер има 209 избиратели и не следва да се 

произвежда машинно гласуване.  

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Проверих този случай в тази секция. На 

изборите са регистрирани 862-ма избиратели по списък. И са гласували 

съответно 488 души при изборите на 4 април 2021 г. и 370 на изборите 

на 11 юли 2021 г., което ме кара да мисля, че вероятно има технически 

проблем или техническа грешка в базата данни на ГД „ГРАО“ и може 

би е добре да сигнализираме ГД „ГРАО“. Много е голяма разликата. 

Имаш 480 гласували на 4 април 2021 г.  

Моята хипотеза е, че става дума за техническа грешка допусната 

на регионално равнище и може би е добре да сигнализираме до ГД 

„ГРАО“, за да я отстранят за следващите избори или да направят 

проверка. Такива са данните от изборите, които сме публикували.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз не възразявам да обърнем внимание на 

ГД „ГРАО“ да извърши проверка, дали е възможно да съществува 

техническа грешка, но е  възможно и част от избирателите да са подали 

заявление за гласуване по настоящ адрес и затова са включени по 

списък. И затова толкава много се е увеличил броя по постоянен адрес, 

съгласно първоначалните списъци и да са по-малко от 300 и затова да 

няма и машинно гласуване. Можем да изпратим писмо, да обърнем 

внимание и да ни отговорят, дали и на какво се дължат тези разлики в 
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броя на избирателите по предварителен списък, по списък за гласуване 

и по гласували.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Възможна е и такава хипотеза, но при 

всички положения твърде голямото разминаване в данните е уместно 

да поискаме такава проверка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз съм 

съгласен, освен писмото до госпожа Ш.         , да изпратим и писмо до 

ГД „ГРАО“, в което да ги информираме за броя избиратели в тази 

секция и да поискаме да ни дадат информация, поради каква причина е 

посочен този брой избиратели.  

Ако нямам други мнения, моля процедура по гласуване на двете 

писма.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Уважаеми колеги, аз имам още един доклад, но малко по-късно 

ще го докладвам, тъй като чакам още едно становище да бъде 

изготвено.  

Затова предлагам да преминем към трета точка.  

 

Точка 3. Медийни пакети.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва отново да докладвам един 

пакет, един договор, който по някаква причина не е влезнал в записа от 

заседанието и в протокола и по тази причина се налага втори път да 

бъде докладван. Това е медиен пакет с № НС-24-434 от 22.06.2021 г. 

Той е между Българско национално радио и Политическа партия 

„Бригада“. Неговата стойност е 16 500 лв. с ДДС. Имаме контролен 

лист. Имаме приемо-предавателен протокол. Имаме сертификат за 

излъчване на договореното отразяване на кампанията на партията. 

Поради което предлагам да бъде одобрен с протоколно решение.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

становища по предложението? Ако няма, моля процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е последният от всичките 

договори, които трябва да докладвам. Той е между Авенир-11 ЕООД, 

който издава вестник „19 минути“ и Политическа партия „България на 

труда и разума“.  

Има един проблем в този пакет. Той не е свързан с договора, а с 

изпълнението, което в един от трите броя на вестника, в които е 

публикувано договореното, всъщност отсъства записа „Купуването и 

продаването на гласове е престъпление.“.  

Първото което се замислих е, че би трябвало евентуално да 

реагираме и по някакъв начин да ограничим изплащането на целия 

медиен пакет от 5000 лв. с ДДС. Всъщност ние не можем да изплатим 

по-малко, отколкото е сключен договора, защото имаме приемо-

предавателен протокол. Представени са ни всички документи, 

фактурата, която е от Авенир-11 ЕООД. Евентуално ако решите можем 

да ги накажем за това, че са нарушили изискванията на Изборния 

кодекс. В началото мислех, да изплатим една трета по-малко, тъй като 

общо договора е за три публикации. Но всъщност ние бихме ги 

наказали един вид не в рамките на договореното, а заради това, че не са 

изпълнени изискванията на Кодекса, което е различно основание.  

Така че предлагам това неизпълнение на Изборния кодекс, да 

одобрим изплащането на представената фактура, която е на стойност 

5000 лв. След това евентуално да помислим, дали издателя би трябвало 

да бъде санкциониран по повод на забелязаното нарушение. Ние не 

бихме могли да знаем, ако не бяхме прегледали представените ни 

документи за изпълнение на договора. Цяла преписка има в медийни 

пакети. Аз съм донесъл трите броя. Който има интерес към темата 
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може да погледне изпълнението, което според мен едва ли прави услуга 

на тези, които правят кампания. Това са договорили, това са изпълнили.  

Окончателното им предложение е да изплатим представената 

фактура и след това на работна група да обсъдим, дали не трябва да 

бъде санкциониран медийния доставчик затова, че не изпълнява 

условията, т.е. не включва надписа „Купуването и продаването на 

гласове е престъпление.“ В единия от трите случая, тъй като става 

въпрос за три публикации в поредни броеве.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не е ли по-добре и двете теми да бъдат 

обсъдени на работно заседание, преди да изплатим сумата? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Втори път го отлагаме. Предлагам да 

се изплати фактурата, за което настоява и счетоводството, тъй като 

имаме пълната документация. Ако искаме да наложим санкции, може 

да наложим, тъй като имаме документирано нарушението на правилата 

за кампания в Изборния кодекс. Това е единственото нарушение, за 

което имаме пълна документация, т.е. данни.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако няма 

други предложения, моля процедура по гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – 2 (Росица Матева, Цветозар Томов). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това беше последната преписка по 

медийните пакети. И с това можем да считаме, че е приключена 

цялата процедура за всички сключени договори.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Преминавам към следващата точка 3а.  

 

Точка 3а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Колега Гаврилов, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Докладвам ви писмо от общинска 

избирателна комисия – Плевен, вх. № МИ-27-147 от 20 юли 2021 г. за 

изплащане на възнаграждение членове на ОИК – Плевен за дежурство 

дадено на 14 юли 2021 г., във връзка с предоставяне на изборни книжа 
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и материали, във връзка с определение на Административен съд – 

Плевен. Преписката е окомплектована с решението на съда и писмо на 

ОИК до съда с контролен лист и счетоводна справка за сумата от 

170 лв. и 24 ст. Предлагам с протоколно решение да приемем тази 

справка за изпълнение за заплащане.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становища по доклада.  

Моля, процедура по гласуване за изплащане на възнаграждение 

на ОИК – Плевен.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Второ искане, подобно от страна на 

ОИК – Карлово, с вх. № МИ-27-153 от 22 юли 2021 г. за заплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Карлово, във връзка с 

дежурство с цел предоставяне на заверени копия от изборните 

протоколи от местните избори през 2019 г., предоставени по искане на 

Областна дирекция на МВР – гр. Пловдив.  

Преписката е надлежно окомплектована с контролен лист и 

счетоводна справка. Общата сума е 121 лв. и 03 ст. за изплащане. 

Предлагам с протоколно решение да приемем тази сума за изплащане 

на ОИК – Карлово.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища по 

доклада? Моля, процедура по гласуване за изплащане възнаграждение 

на ОИК – Карлово.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Преминаваме по точка пета.  

 

Точка пета. Доклади по дела, жалби и сигнали.  
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Колега Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Административен съд – Благоевград, с вх. № НС-08-223 от 29 юли 2021 

г. С него се изисква да бъде представена цялата административна 

преписка по решение 481-МИ от 26 юли 2021 г. на Централната 

избирателна комисия в тридневен срок от получаване на писмото. Като 

ни е приложена и жалба, по която е образувано административното 

дело 692 от 2021 г., във връзка с което е и разпореждането за 

представяне на административната преписка. Жалбата е от Йордан 

Стоянов Дончев, който е бил кмет на село Сливница и са прекратени 

пълномощията му.  

В тази връзка във вътрешна мрежа е подготвено писмо до 

Административен съд – гр. Благоевград с опис на документите, които 

се представят по административната преписка. Така че ще моля за 

протоколно решение за одобряване на това писмо и за изпращане на 

административната преписка.  

Писмото е: Приложено изпращаме Ви административна 

преписка по Решение 481-МИ от 26 юли 2021 г., съгласно указанията 

на Административен съд – Благоевград с входящ номер, който цитирах. 

И са описани приложените към преписката документи – заверено копие 

от решение, разпечатка от интернет страницата на ЦИК и бюлетина на 

БТА за обявеното решение, препис извлечение от протокол 66 от 

26 юли 2021 г., заверени копия от писма, които са описани по номера, 

четири броя писма, заверено копие от решение 2 от 12 май 2021 г. на 

ЦИК, относно обявяване на решенията и заверено копие от решение 

№ 4. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

запознахме се с писмото. Становища по него?  

Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка и по същото 

административно дело ви докладвам постъпило писмо по електронна 

поща с вх. № МИ-15-220/1 и абсолютно същото е заведено с МИ-15-

220 от 2 август. Изпратено е от Общинска избирателна комисия – 

Кресна. Копие от жалбата на Йордан Дончев, както и копие от 

протокол от проведено съдебно заседание по административно дело 

627 от 22 юли 2021 г. на Административен съд – Благоевград.  

Докладвам ги за сведение и ги прилагам към нашата 

административна преписка.  

Следващия ми доклад е от 11 юли 2021 г. Тогава докладвахме 

само спешните във връзка с резултатите от изборите доклади и са 

останали неразпределени. Така че ви ги докладвам в момента.  

Писмо по прокурорска преписка 13 872 от 2021 г. по описа на 

СГП, вх. № НС-09-75 от 11 юли. Това е преписка изпратена по 

компетентност от Върховна касационна прокуратура с посочен подател 

Л.        Ц.        . Припомням, че това е господина, който пишеше 

непрекъснато до Централната избирателна комисия, до Обществения 

съвет, до Държавна агенция „Електронно управление“, Института по 

метрология, Института по стандартизация, до Министерския съвет, до 

Президента във връзка с машините за гласуване. С това писмо ни се 

изпраща постановление от 11 юли 2021 г. на Ивайло Петров, прокурор 

при СГП, с което отказва да образува досъдебно производство по 

посочената прокурорска преписка. Докладвам ви го за сведение.  

Следващото е от районна прокуратура – Пловдив, НС-09-74 от 

11 юли 2021 г., с което ни се изпраща протокол от 11 юли 2021 г., 

получен в районна прокуратура – Пловдив за сигнал от гражданка, 

относно това, че изборна секция 77 не работи на 11 юли. Тъй като този 

документ е получен много късно в Централната избирателна комисия, 

отново ви го докладвам за сведение.  

Докладвам ви за сведение сигнал за нарушение на 

противоепидемични мерки, който е изпратен по електронна поща в 

Централната избирателна комисия на 12 юли 2021 г. и е заведен с вх. 

№ НС-22-23-60 от 12 юли 2021 г. В сигнала се съдържа въпрос - За 
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господин Бойко Борисов не важат ли противоепидемичните мерки, та 

си позволява да гласува без предпазна маска? 

Обръщам внимание, че е изпратен на 12 юли, т.е. след изборите 

и няма възможност да с вземе отношение по този сигнал.   

Следващият ми доклад е вх. № НС-22-23-28/4 от 12 юли 2021 г. 

Изпратено е от господин Г.        Т.            . Припомням ви, че той в 

изборния ден на 11 юли ни изпрати повече от 20 сигнала, за 

оповестяване на междинни резултати. В този сигнал самия той посочва, 

че е изпратил 15 броя сигнали с отделни входящи номера, но те бяха за 

оповестяване на междинни резултати във фейсбук. И както и тогава ги 

докладвахме, фейсбук не са медийна услуга. Така че Централната 

избирателна комисия не следи и не установява нарушения за 

извършена предизборна агитация или оповестяване на междинни 

резултати от изборите в изборния ден във фейсбук и другите социални 

медии.  

Другият сигнал, който ви докладвам е вх. № НС-22-23-59 от 

12 юли 2021 г., с който е препратен на Централната избирателна 

комисия имейл, както е посъветвана госпожата, която го е подала, от 

Ситуационния център на МВР и би искала да подаде сигнал, относно 

секция 22 в училище в София. Отново този сигнал е подаден в 

Централната избирателна комисия на 12 юли. Разпределен е на 13 юли. 

Докладвам го за сведение.  

Докладвам ви постановлението, което беше изпратено, и ви го 

докладвах току що, по електронна поща. Изпратено е и по обикновена 

поща. Заведено е с отделен вх. № НС-09-79 от 14 юли 2021 г. на 

Софийска градска прокуратура по преписката на Л.           Ц.           , с 

което се отказва да се образува наказателно производство.  

Следващият ми доклад е от 2 август 2021 г. Въпреки, че в 

Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-

735 от 23 юли 2021 г., но е разпределено на 2 август от заместващия 

колегата Войнов. Това е жалба от В.             Ч.            С.                 , която 

е изпратена чрез РИК-16 – Пловдив до Административен съд – 

Пловдив. Като прегледах плика, с който е изпратена жалбата, всъщност 
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се оказва, че тъй като районна избирателна комисия – Пловдив вече не 

е в мандат и не работи, а по някаква причина очевидно някой е 

преценил, че трябва да бъде препратена в Централната избирателна 

комисия, тъй като на адреса на районна избирателна комисия има 

отбелязване, че няма на този адрес никой. Преместена е районната 

избирателна комисия. Така че ви предлагам жалбата да бъде изпратена 

от нас, със съпроводително писмо до Административен съд – Пловдив. 

И те вече ще я процедират по компетентност.  

Моля, за протоколно решение за препращане на тази жалба до 

Административен съд – Пловдив.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Становища по 

предложението има ли? Ако няма, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Колега Стоянова, заповядайте в точка жалби и сигнали.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка с днешна дата, мои инициали. 

Докладвам ви писмо с № МИ-10-32 искано от Политическа партия 

„Воля“ чрез адвокат Гьошев, с което се иска изплащане на разноски по 

изпълнителен лист във връзка с приключило съдебно производство по 

дело, което е водено пред Административен съд – Пловдив, по повод 

обжалване на решение 143-МИ на ОИК – Калояново.  

Има приложен изпълнителен лист. Писмото е предадено за 

становище към Правна дирекция. В момента в който получим 

становището на колегите, плюс контролен лист за законосъобразността 

на разхода, ще докладвам отново вече за преценка, дали да бъде 

изплатено възнаграждението. Сега го докладва само за сведение и да 

видим какво се е случило по преписката.  

Следващ доклад НС-04-02-266. Това е писмо от Столична 

дирекция на вътрешните работи, сектор „Разследване на 

икономическите престъпления“. Писмо с което ни е изискана 

информация по отношение на едно лице, което се твърди, че е било 
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председател на секционна избирателна комисия. Въпросите касаят 

това, дали са изплащани възнаграждения на посоченото лице. Да се 

представят съответни документи, тъй като това е от компетентността 

на общинските администрации по места, които изплащат 

възнагражденията на секционните комисии и те разполагат с такава 

информация.  

В същата папка под № П-999 има приложено писмо, което 

буквално с едно изречение, препращаме на кмета на район Изгрев към 

Столична община, където се намира секционната комисия, за която ни 

питат, с указания да бъде извършена справка и да се предостави на 

СДВР исканата информация.   

Моля, за протоколно решение за одобряване текста на писмото, 

за да може да бъде изпратено днес.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване за изпращане на писмото до кмета на район 

Изгрев.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващ доклад от Столична дирекция на 

вътрешните работи. Изпращат ни по компетентност получен сигнал от 

Ф.         Ф.           . Сигналът е изпращан до министъра на вътрешните 

работи, до СРП, до СДВР, до всички и включително е препратен и на 

нас. Касае се отново за сигнал от лице, което е било член на секционна 

комисия и впоследствие е било заменено. Касае се за приключила вече 

дейност по избори, които са приключили. Въпросите, които постави 

лицето са по отношение на това, дали е законосъобразно или  

незаконосъобразно е било заменено, като член на секционната комисия. 

Считам, че няма какво да вземаме като отношение по сигнала. 

Докладвам ви го за сведение. Ако имате други предложения съм готова 

да ги чуя. За мен това е доклад за сведение. Докладвам под № НС-04-

02-264 в папка с днешна дата с мои инициали.  
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Докладвам следваща преписка НС-08-222. Също е за сведение. 

Това е определение на Административен съд от Благоевград по дело, 

което е образувано по искова молба на В.        С.        срещу 

Централната избирателна комисия. Искано е обезщетение за 

имуществени вреди и пропуснати ползи по отменен като 

незаконосъобразен административен акт решение 222-МИ на общинска 

избирателна комисия – Петрич, с което са били прекратени 

правомощията като кмет на село Коларово.  

Предявената сума е описана в определението. По същество 

съдът определя, че остава без разглеждане исковата молба на В.             

С.        . Прекратява производството по административно дело 158 по 

описа на Административен съд – Благоевград. Това го докладвам за 

сведение.  

Следващият ми доклад е в същата точка – НС-09-100. Районна 

прокуратура – Монтана ни уведомява за това, че лицето Б.                   

М.           е осъден на шест месеца лишаване от свобода, с отложено за 

изпитателен срок от три години. Наложена му е глоба. Лицето е 

лишено от право да заема държавни или обществени длъжности, 

свързани с упражняване на избирателни права на гражданите за срок от 

шест месеца. Присъдата е влезнала в сила на 23.07.2021 г.  

В тази връзка по тази преписка докладвам проект за писмо 998 в 

същата папка, с което уведомяваме „Информационно обслужване“ АД 

и ГД „ГРАО“ с копие до районна прокуратура – Монтана, във връзка с 

полученото от районна прокуратура – Монтана писмо за това лице. 

„Информационно обслужване“ АД и ГД „ГРАО“ да имат предвид за 

съобразяване при извършване в бъдеще на проверки във връзка с 

предстоящите избори до изтичане срока за наложеното наказание – 

23.01.2022 г.  

Моля, за протоколно одобрение на писмото, за да може да бъде 

изпратено днес.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Виждате 

колеги писмото.  
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Становище по него има ли? Ако няма, моля процедура по 

гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам следваща преписка НС-10-353 в 

същата папка. Това е възражение от М.        И.              против акт № 1 

НС от 27.07.2021 г. , с което е установено административно нарушение. 

Лицето възразява по акта и моли за преценка да бъде приложен чл. 28 

от ЗАН, поради наличие на маловажни случаи на административни 

нарушения.   

Преписката е резолирана към Правна дирекция за становище за 

основателността на възражението и за възможността за прилагане на 

чл. 28. Ще бъде докладвана след като излезе становището на юристите 

отново. Личното ми становище е, че няма никаква пречка да бъде 

приложен чл. 28. Това ще го обсъдим в следващо заседание. Сега го 

докладвам само за сведение.  

Следваща преписка е в същия контекст. НС-254 възражение от 

„168 часа“ ЕООД чрез адвокат Джуров, срещу акт за установяване на 

нарушение № 2-НС от 27.07.2021 г. Излагат се аргументи по същество 

по възражението за констатациите и алтернативно се иска преценка за 

прилагане на чл. 28 от ЗАН, поради наличие на маловажни случаи на 

извършено административно нарушение. По същия начин преписката е 

резолирана към Правна дирекция за съответното становище за 

основателността на възраженията и алтернативно за възможността за 

прилагане на чл. 28 от ЗАН. Отново считам, че формално са налице 

основания за това. След като излезе становището на Правна дирекция, 

ще го докладвам отново с предложение за конкретно решение. 

Докладвах за сведение.  

Последният ми доклад в тази точка е по отношение на 

процесуално представителство по 26-22 по описа на СРС. 

Юрисконсултът явил се на делото докладва, че поради нередовно 
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призоваване на жалбоподателя, делото е отложен за 16.09.2021 г. Това 

е дело от наказателно административен характер 26-22 от 2020 г.  

Приключих с докладите.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Колеги, 

преминаваме към следваща точка пета. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

Колега Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има няколко преписки, 

първата е проект 997. То е за една проверка, която иска от нас да 

направим, Бюрото под защита при главния прокурор. Текстът на 

писмото е, че такава проверка е извършена. Лицето за което пита 

Бюрото не фигурира в кандидатските листи на нито един от редовните 

или частични избори, проведени след 25 октомври 2015 г.  

Текстът е в моята папка. Предлагам с протоколно решение да 

одобрим този текст.  

Проверката е направена на 30 юли и имаме писмо за нейното 

извършване от Илия Горанов. Той е от Информационно обслужване“ 

АД.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, чухте 

предложението на докладчика. Ако няма съображения, моля процедура 

по гласуване на писмото.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам три писма. Входящ № 14-9 от 

29.07.2021 г., кмета на Община Поморие ни е уведомил, че е назначил 

комисия по 1244 и по реда за достъп до запечатани помещения. 

Отворено е такова запечатано помещение, за да се извадят 

избирателните списъци на избирателните секции в село Бата, Община 

Поморие от проведените избори през април 2021 г.  

Докладвам го за сведение.  
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Следващото писмо е с № 06-16 от 30.07.2021 г. То е по 12-44. 

Имаме заповед, копие от протокол. Тъй като са извадени книжата от 

проведения през 2015 г. Национален референдум и ще бъдат 

унищожени книжа и материали, за които ще изпратя подробна 

информация. Засега имаме заповед и протокол за сведение.  

Община Червен бряг – НС-06-623 от 29.07.2021 г. Разпределено 

ми е от Севинч Солакова. Отново имаме заповед, с която е назначена 

комисия за отваряне на помещението от местните избори 2019 г., 

където се съхраняват материалите от местните избори 2019 г. и 

проведените избори за народни представители през април 2021 г.  

Отварянето е извършено за да бъдат копирани и представени за 

графологична експертиза на районно управление Червен бряг, 

документите от определена секция в общината от гр. Койнаре. Също е 

за сведение.  

От административните преписки имаме една преписка, с която 

се иска изплащане на представена фактура от Бюрото, което е 

извършвало преводи до м. март по договор, който е сключен 2019 г. 

След като се появят в папката ми документите ще ги докладвам.  

Писмо с което кмет на Община Видин пита, кои партии 

отговарят на изискванията по чл. 31, ал. 2 от Закона за политическите 

партии. Това са изискванията, които позволяват на партии, които имат 

повече от 1 процент и които имат парламентарна група или достатъчно 

народни представители за да образуват такава, да получат помещение 

от общинската и държавна собственост. Отговорили сме, че тези 

партии са „Има такъв народ“, „БСП за България“, Движение за права и 

свободи, ПП „Възраждане“ и Гражданската платформа „Българско 

лято“ . Това е по нашия протокол. Вероятно има и други, но те са 

коалиции и за това колко са народните представители от всяка партия в 

тези коалиции, трябва да бъде попитано Народното събрание.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим този текст. 

Разбира се с поправката чл. 31, ал. 2.  

РОСИЦА МАТЕВА: Алинея 2 е: Само помещения по ал. 1 могат 

да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни 



21 

 

представители са получил не по-малко от 1 на сто от действителните 

гласове. Тоест, ние трябва да отговорим само кои са политическите 

партии, които имат повече от 1 на сто гласове, на изборите на 11 юли 

2021 г.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам с протоколно решение да 

одобрим отговора на въпроса, като бъдат нанесени корекциите, които 

уточних.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Какво остава 

в писмото, че е чл. 31, ал. 2 и остават ПП„Възраждане“ и Гражданската 

платформа „Българско лято“, всички останали минават в ал. 1.  

С тази корекция подлагам на гласуване писмото.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В папката ми беше качено и писмото 

ЦИК-09-305 от 2.08.2021 г. и то е от Красимира Манолова, директор 

Дирекция „Администрация“. Това е писмото, което е свързано с 

фактурата предоставена ни за преводачески услуги и е 09-305.  

Предлагам с протоколно решение да потвърдим изплащането на 

представената фактура. Тъй като имаме и съгласието на изготвилата 

писмото Гергана Младенова, която е главен счетоводител.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението на докладчика.  

Процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата докладна е от Красимира 

Манолова, директор Дирекция „Администрация“. Тя е свързана с 

представяне на становище по постъпилите документи от 

„Информационно обслужване“ АД във връзка с изпълнение на договор 
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27 от 29.06.2021 г. То е договор за обслужване на кампанията, 

включително обработката на протоколите, излъчване на заседанията в 

СИК и РИК, данните от гласуването, издаването на бюлетина. Ние 

имаме едно становище.  

Становището е от И.        В.            , А.           К.            и Г.                    

М.        , които нямат бележки към констативния протокол. 

Заключението на тяхното становище и на докладната записка е: 

Считаме, че Централната избирателна комисия може да приеме 

изпълнението на договора, по отношение на посочените дейности и да 

подпише приемо-предавателен протокол, който не ни е представен. 

Тоест, когато ни бъде представен този протокол ще приемем всички 

дейности. Към този частичен протокол имаме и един предишен свързан 

с изпълнението на договора и той се отнасяше до извършените 

корекции и модификации на софтуера от „Информационно 

обслужване“ АД.  

Това не е окончателния отчет. Няма искане за изплащане. 

Извършена е проверка, включително осигуряване и поддържане на 

допълнителните функционалности за създаване интернет сайтове на 

РИК за излъчване на заседанията, видеоархива и т.н.  

Целият договор ще може да бъде отчетен като изпълнение, едва 

когато представим или получим копие от бюлетина. Тази част от 

докладната и от доклада, който ни е входиран, се отнася до частично 

изпълнение и затова нямаме и представена фактура.  

Предлагам да го приемем. Такова е становището на комисията, 

която е прегледала представените документи, както правни така и 

технически.  

Първо ние трябва да предложим частите от увода, който ще 

пишем, за да могат те да сглобят целия бюлетин. Имаме разбира се и 

някакви сигнални варианти на това, как би изглеждала районна 

избирателна комисия, за да направим своите бележки. И това го 

докладвам за запознаване.  

С протоколно решение да приемем тази докладна. Сега няма да 

плащаме нищо все още.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Разбрахте 

предложението на колегата Димитров. Ако няма други предложения, 

процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Матева, заповядайте в точка административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. № ЦИК-

04-48 от 2.08.2021 г. То е от министъра на финансите до 

първостепенните разпоредители с бюджет. Получено е по електронна 

поща на 2.08.2021 г. в Централната избирателна комисия. Като 

министъра на финансите моли в срок до края на работния ден на 4 

август, да бъде предоставена информация за следното: Размера на 

административните приходи по нашия бюджет, т. е. на ЦИК от законна 

лихва от просрочени парични задължения през 2020 г. и размера на 

извършените разходи за законна лихва по просрочени задължения през 

2020 г. Има подготвен отговор от счетоводството. Трябва да е качен в 

папката с моите инициали.  

Отговора който ви предлагам да гласуваме и да изпратим на 

министъра на финансите е, че Централната избирателна комисия през 

2020 г. няма администрирани приходи от законна лихва на просрочени 

парични задължения и не е извършвала разходи за законна лихва на 

просрочени задължения.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте текста 

на писмото. Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо вх. 

№ ЦИК-02-37 от 2.08.2021 г. То е от отдел „Административно 
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обслужване“ на Народното събрание, изпращат ни два броя фактури, с 

молба да бъде изплатен сумата от 527 лв. за направени разходи за 

изпратени с входящо писмо от Централната избирателна комисия за м. 

юли 2021 г. Като е посочена банковата сметка, по която трябва да бъдат 

приведени тези суми и е представен опис на изпратените пратки през м.  

юли. Така че моля за протоколно решение за одобряване на този разход 

и изплащането му на отдел „Административно обслужване“ на 

Народното събрание, който ни администрира тези преписки.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Следващият доклад е писмо с вх. № НС-02-106 от 30.07.2021 г. 

от Народното събрание от главния секретар, с което ни уведомяват, че 

считано от 2.08.2021 г. за период около един месец в сградата, в която 

се помещава и Централната избирателна комисия на пл. „Княз 

Александър I“ № 1 няма да има топла вода, поради извършвания 

ремонт в сградата на Народното събрание. Така че това е за сведение.  

Следващият ми доклад е писмо от Администрацията на 

Министерския съвет с вх. № ЦИК-03-7 от 30 юли 2021 г., с което 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет 

изпраща до министъра на финансите информация за утвърждаването на 

план-сметка за избори, които се произвеждат, съгласно разпоредбите на 

Изборния кодекс. Как се подготвя тази план-сметка, как се утвърждава, 

от кого се изразходват. Освен от Централната избирателна комисия от 

Министерския съвет, МВР, МВнР, МРРБ, ГД „ГРАО“ и Министерство 

на образованието, както и от други структури. Като предлагат при 

планирането на разходите и отчитането им и общинските 

администрации средствата, които са за логистично осигуряване на 

изборния процес на общинско ниво, да се осигуряват по бюджета на 
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общинските администрации чрез бюджета на Министерския съвет и 

общините, които са първостепенни разпоредители с бюджет, би 

следвало и те да спазват утвърдената бюджетна процедура за 

планиране и изразходване на бюджетни средства за изборите, 

аналогично на останалите първостепенни разпоредители.  

Докладвам ви го за информация в момента и за сведение, тъй 

като по него не смятам, че трябва да вземем отношение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следва 

колегата Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам готовност да докладвам сега.  

Аз ще ви докладвам две преписка.  

Постъпили са преписки от укази № 189 и 190 от 29.07.2021 г. на 

Президента на Република България, с които са насрочени частични 

избори, съответно за кмет на община Калояново, област Пловдив и за 

кмет на кметство Сливница, община Кресна – област Благоевград. И 

двата избора са насрочени на 3 октомври.  

Докладвам ви указите за сведение.  

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпила оферта с вх. № ЦИК-

00-251-1 от 2.08.2021 г. Офертата е от СТМ „Надежда“ ООД във връзка 

с необходимостта от осигуряване на годишни профилактични прегледи 

за членовете на ЦИК и служители от администрацията. Тази оферта е 

във връзка с писмо, което им изпратихме на 1 юли. Като са ни 

предложили два пакета за жени и за мъже. Предложени са и два 

варианта за клинико-лабораторни изследвания. 

Първият вариант да се вземе биологичен материал на място в 

Централната избирателна комисия. Вторият вариант е това да се 

извърши в договорна лаборатория Рамус в близост до Централната 

избирателна комисия. 

Изготвена е докладна записка от директора на Дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-306 от 2.08.2021 г. Общата стойност 

за предложените профилактични прегледи възлиза до 5500 лв. и е 

съобразена с наше писмо с изх. № ЦИК-00-263 от 29.07.2021 г., с което 

е предоставена информация за броя на работещите в Централната 
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избирателна комисия. По бюджета на Централната избирателна 

комисия по параграфа за външни услуги има налични средства за 

покриване на посочения разход. Изготвен е контролен лист.  

Предлагам предвид изложеното Централната избирателна 

комисия да одобри направеното предложение и очакваните финансови 

разходи.  

Ако одобрим това нещо трябва да обсъдим и одобрим един от 

предложените варианти за лабораторни изследвания, тоест на място в 

ЦИК или в лаборатория да бъде извършено. Така че, моля за вашето 

мнение.  

Колеги, ако няма други становища, предлагам да вземем 

решение да одобрим направеното предложение и очакваните 

финансови разходи, както и клинично-лабораторните изследвания да 

бъдат взети в лабораторията.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Следващ по тази точка е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение 

постъпили отговори от кмета на Община Смолян с вх. № НС-06-626 от 

29.07.2021 г., във връзка с препратен по компетентност сигнал, получен 

в Централната избирателна комисия. И също по този повод отговор от 

кмета на Община Тунджа с вх. № НС-06-625 от 29.07.2021 г. Също за 

сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин 

Чаушев, заповядайте в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, получили сме от 

администрацията на Министерския съвет, ЦИК-03-8 от 30.07.2021 г. 

решение 567 на Министерския съвет, относно списък данни от 

приоритетни области, които се публикуват в отворен формат в портала 
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за отворени данни, съгласно приложението. Там са и нашите данни от 

изборите. За сведение.  

Получили сме от Вълчи дол от общинската администрация 

ведомост и рекапитулации за начислените възнаграждения на ОИК – 

Вълчи дол по съответна сметка към счетоводството, за предприемане 

на съответните действия. Това е МИ-06-441 от 30.07.2021 г., в 

оригинал.  

Докладвам ви ЦИК-09-304 от 2.08.2021 г. Това е докладна 

записка от директора на Дирекция „Администрация“ със становище от 

главния счетоводител, по отношение на постъпило заявление от                  

Л.        К.           по договор № 254 от 8.07.2021 г., с което страната по 

договора съответно заявява, че се отказва от възнаграждението си и 

съответно в становището се казва, че не е отчетена работата. Така че 

тъй като не е отчетена работата, средствата по договора не могат да 

бъдат изплатен поради неизпълнение на точка 2 и точка 4 от договора.  

Предлагам да не се изплащат съответните възнаграждения, 

каквото е искането на страната по този договор, а именно Л.                   

К.           .  

Моля, да гласуваме.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте 

предложението на докладчика, да не се изплаща възнаграждението. 

Още повече, че и самата страна се отказва от него.  

Процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Продължавам уважаеми колеги. От Община 

Пловдив, район Централен от зам. кмета на този район, сме получили 

съответните документи, заповеди, протоколи във връзка с отваряне на 

запечатано помещение по искане на съответната Окръжна прокуратура. 

За сведение.  

Тук има разпределени на мен постановления на прокуратури.  
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От Министерство на вътрешните работи, НС-04-02-265 от 

30.07.2021 г., сме получили искане да предоставим съответната 

справка, относно това дали към дата 11.10.2019 г. едно лице със 

съответното ЕГН, адресно регистриран в Костинброд е бил с имунитет, 

съгласно Изборния кодекс към 11.10.2019 г.  

Да питаме „Информационно обслужване“ АД дали е бил 

регистриран в масивите им, съответно към тази дата.  

Предлагам с писмо до „Информационно обслужване“ АД да 

проверим, дали е бил регистриран към тази дата по отношение на 

съответните избори.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становище по предложението.  

Гласуваме писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: ЕП-09-56 от 29.07.2021 г., едно 

постановление за прекратяване наказателно постановление от районна 

прокуратура Кърджали, териториално отделение Момчилград. Едно 

лице е гласувало в Брюксел и съответно по настоящ адрес е бил 

регистриран в Турция. След извършена проверка се установява, че 

лицето съответно е бил в България и е бил и в Кралство Белгия и се 

установява, че от фактическа обстановка няма извършено съответното 

престъпление и деянието му не представлява престъпление, защото се 

оказа, че има доста време пребиваване в европейска държава и е 

прекратено постановлението.  

Предлагам за сведение.  

От районна прокуратура Силистра, териториално отделение 

Тутракан с НС-09-101 от 29.07.2021 г. същото постановление за отказ 

за образуване на досъдебно производство. Тук е нещо ново. Извършили 

са прокуратура, но по сигнал на МВР – Тутракан и съответно са 
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извършили проверка на 20 лица по списъците за подвижните секции. И 

след тази проверка се е установило, че те всичките са трудно 

подвижни. Не знам какво е ставало. Тези хора дали са ги викали там. 

Тези хора как са отивали и са се връщали. Такива са фактите според 

постановлението. Всички са били трудно подвижни, така че са отказали 

да се образува досъдебно производство.  

Районна прокуратура – Благоевград, териториално отделение 

Разлог, става въпрос за гласуване на едно лице за местните избори за 

общински съветници и кметове. Съответно лицето е гласувало в гр. 

Белица, а после и в село Бел камен, където била допусната до гласуване 

и съответно вписана в избирателния списък под чертата. Съответно 

прокурора от обективна страна твърди, че наистина деянието попада 

във формулировките на чл. 162, ал. 2 от Наказателния кодекс. Но от 

субективна страна съответно и с оглед психичното й заболяване и 

съответно приема, че от субективна страна не е налице съответния 

състав, поради което прекратява наказателното производство.  

За сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

връщаме се към точка първа.  

 

Точка 1. Предложение до Президента за насрочване на 

частични избори. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложение до Президента за 

назначаване на частични избори за кмет в село Церовище. Проект 504-

МИ в моя папка от днес. В него е записано, че предлагаме на 

Президента да насрочи частичен избор за кмет на селото в община 

Омуртаг, област Търговище.  

Погледнете текста. Общинска избирателна комисия – Омуртаг с 

едно писмо 06-537 от 26.07. 2021 г. е уведомила ЦИК, че с решение 160 

от 23.07.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, точка 13 от ЗМСМА са 

прекратени пълномощията на Муса Дурльов, като кмет на кметство 

Церовище. Към това писмо са приложени следните документи: 

решението, заверено копие от акт за смърт № 0150 от 15.07.2021 г. 
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Справка за броя на населението по постоянен адрес 1193 жители към 

15.06.2021 г., поради което кметство Церовище, Община Омуртаг, 

област Търговище отговаря на изискванията на чл. 16, точка 1. ЦИК 

прие, че общинската избирателна комисия – Омуртаг е представила 

необходимите документи, съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от 

Изборния кодекс и на основание ал. 4, чл. 463 реши: предлага на 

Президента на Републиката да насрочи частичен избор за кмет на 

кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище.  

Това е предложението ми.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ:  Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих предложила в първия абзац лека 

редакция. След, на основание чл. 42, ал. 1, точка 13 от ЗМСМА да 

запишем, че е обявено прекратяване на пълномощията.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

становища по проекта за решение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване проекта за решение за 

предложение до Президента за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище с направената 

корекция.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Решение № 486-МИ.  

Колеги, предлагам процедура за гласуване на писмо до 

Президента.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В папката ми има една чернова 

проект. Но в този проект не се изброява решението, което сега взехме. 

Трябва да бъде добавено.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма.  
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 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Преминаваме 

към точка шеста.  

 

Точка 6. Разни.  

Колега Гаврилов, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Колеги, докладвам за сведение 

заявление за напускане. Желая да бъда освободен от длъжността член 

на ЦИК по лични причини от 15 август 2021 г. Това е за сведение.  

Аз се допитах до администрацията, до Красимира Манолова. 

Юристите не знаеха точно как се освобождава член на ЦИК. Депозирал 

съм заявление в деловодството. Трябва да се съобрази от 15 август. Ако 

няма веднага назначен член на мое място, дали кворума ще бъде 7 

човека, защото ЦИК ще функционира временно с 14 членен състав. Не 

ми е ясно от юридическа гледна точка как стои въпроса.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Гаврилов, ако желаете да бъдете 

освободен като член на Централната избирателна комисия трябва да 

депозирате своето заявление към органа, който ни е назначил, а именно 

Президента на Републиката. То трябва да бъде входирано в 

администрацията на Президента на Републиката, който ще издаде указ 

за освобождаването ви.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Минах през деловодството на 

Президентство, но те не знаеха. Ще депозирам и там.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това за 

сведение го приемаме.  

Колеги, обявяваме 10 минути почивка.  

 

(След почивката) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, продължава заседанието.  

Връщам към втора точка. 

 

Точка 2. Машинно гласуване.  
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Връщам ви на доклад писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-

06-11-177 от 27.07.2021 г. С него припомням, че ни предоставиха 

доклад относно изпълнението на задълженията по договор № 19 от 

18.06.2021 г. и доклад с информация за постъпилите обаждания и 

записи на всички разговори.  

С вх. № ЦИК-06-11-180 от 2.08.2021 г. сме получили от „Сиела 

Норма“ АД фактура съдържаща цените по точки 3.1 и 3.2 от договора, 

както и проект на приемо-предавателен протокол за приемане на 

работата на изпълнителя.  

Изготвен е и доклад от юристите в звено „Правна дейност“, 

Дирекция „Администрация“, относно изпълнението по отношение на 

частичните избори на договор № 19 от 18.06.2021 г. Като доклада е с 

вх. № ЦИК-09-309 от 3.08.2021 г.  

Припомням, че изпълнението на договора беше обсъдено и на 

работна група. Като констатацията е, че по отношение на частичните 

избори договора е изпълнен, с изключение на секция 90 в Благоевград, 

където е установено след проверка на финалния протокол, че 

контролния хеш не съвпада с официалния от доклада на Държавна 

агенция „Електронно управление“.  

Поради горното предлагам да приемем изпълнението на 

договора в частта за частичните избори със забележката, че има 

частично неизпълнение на точка 1.2, буква „е“ от договора, а именно, 

че при необходимост изпълнителят трябва да обнови софтуера за 

всички специализирани устройства за електронно машинно гласуване, 

като го инсталира в договорените между страните срокове. 

Констатирано е, че за една секция това не е изпълнено.  

Също така предлагам, че приемо-предавателния протокол,  

проекта който са ни предали с тяхното писмо, да го допълним с това 

неизпълнение. И при подписване на този приемо-предавателен 

протокол с тази забележка, да им бъде изплатена цената по договора, 

като бъде намалена с една 188-ма част, колкото е неизпълнението за 

една секция.  
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Имате ли становища по предложението? Ако няма, моля 

процедура по гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Ерхан Чаушев). 

 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, има 

ли някой друг да се включи в дневния ред? Няма. 

Закривам заседанието.  

Насрочвам следващото за четвъртък 5 август от 10.30 часа.  

 

(Закрито в 13.00 часа) 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Емил Войнов  

    

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

        Димитър Димитров 

          

 

 

 

Стенограф: 

  Силвия Михайлова 

 


