
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 69 

 

На 5 август 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.   Проект на решение относно възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум. 

Докладва: Росица Матева 

2.   Доклад относно машинното гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица 

Матева 

3.   Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Елка Стоянова, Росица Матева 

4.   Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Елка  Стоянова, Ерхан Чаушев 

4а.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Димитър Димитров, Силвия 

Стойчева 

5.   Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветозар Томов, 

Камелия Нейкова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева.  
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ОТСЪСТВАТ: Севинч Солакова, Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

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  5 август 2021 г.  

В платен годишен отпуск са госпожа Солакова, господин 

Баханов, госпожа Ганчева, господин Ципов, господин Георгиев,  

госпожа Георгиева и господин Любомир Гаврилов. 

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

Имате ли предложения за допълване.  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо председател, моля да ме 

включите в точката за жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Госпожо 

Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, моля да ме 

добавите в точката по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Господин 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо председател, и аз моля да бъда 

включен в точката по административни преписки и моля да бъде 

създадена нова точка – „Искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо председател, моля да бъда 

включен в точка „Разни“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И аз имам доклади по искания за 

изплащане на възнаграждения, госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Щом има такива 

доклади, ще създадем нова точка – точка 4а – „Искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК.“ 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля и аз да 

бъда включена в точката за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен 

ред с направените допълнения.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Дневният ред се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

Точка 1. Проект на решение относно възнаграждения на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпило в Централната избирателна комисия писмо от кмета на 

община Шумен с вх. № МР-06-11 от 03.08.2021 г. С писмото кметът 

на община Шумен ни уведомява, че с Решение № 446 по Протокол 

№ 25 от 29.07.2021 г. Общинският съвет на Шумен е утвърдил дата 

за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 г. в с. Мадара, 

община Шумен, област Шумен. 
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В тази връзка ни молят да им предоставим методически 

указания за работата на общинските и секционните избирателни 

комисии и решение за определяне на възнагражденията на членовете 

на ОИК и на СИК, като е приложено и самото решение на 

Общинския съвет. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има проект 

на решение под № 505 за определяне на възнагражденията на 

членовете на Общинската избирателна комисия – Шумен, и на 

секционните избирателни комисии за произвеждане на местния 

референдум в с. Мадара на 26 септември. 

Моето предложение е да определим същото възнаграждение, 

което е определено на последните произвеждани местни 

референдуми в община Враца – в момента ми избяга името на 

селото, в община Трън, в община Обзор. Това са възнагражденията, 

които са определяни с последните решения от 2019 г. и от 2021 г. на 

Централната избирателна комисия. 

Така че моето предложение е да останат същите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад имате ли въпроси или предложения? 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване така 

представения проект на решение относно възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в 

с. Мадара, община Шумен, област Шумен на 26.09.2021 г. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 487-МР. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази връзка виждате с 

проектен № 1019 писмо до кмета на община Шумен. Предлагам ви 

да му изпратим копие от решението, което току-що приехме – 



5 

 

Решение № 487-МР и да му укажем, че Методическите указания за 

работа по време на местния референдум в изпълнение на Закона за 

прякото участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление се намират на интернет-страницата на ЦИК с 

посочения линк към тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване изпращането на писмото до кмета на община Шумен с 

предложеното съдържание. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, господин Войнов. 

Точка 2. Доклади относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, започвам с писмо с вх. № ЦИК-06-11-183 от 

04.08.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни представят 

екземпляр от приемо-предавателен протокол по Договор № 19 от 

18.06.2021 ч. в частта за частичните избори на 27 юни 2021 г., който 

е подписан от тяхна страна. 

Припомням, че с този приемо-предавателен протокол на 

предишното заседание приехме работата по договора в частта за 

частичните избори с констатация за частично неизпълнение за една 

избирателна секция. Тъй като са изпълнени всички условия по 

договора, предлагам да упълномощим председателя на ЦИК да 

извърши плащане по предоставената фактура в частта за частичните 

избори, като от сумата 287 792,90 лв. бъдат приспаднати 1530,81 лв. 

за частичното неизпълнение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на  господин Войнов имате ли въпроси?  

Подлагам на гласуване направеното от него предложение. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-335 от 02.08.2021 г. 

Припомням, че това писмо е отговор на наше писмо, с което 

поискахме да ни предоставят копие от договора за наем на склада, 

където се съхраняват машините за гласуване. Вместо да ни 

предоставят договор от „Сиела Норма“ АД ни изпращат четири 

фактури, издадени от „Карго Партнер“ на „Сиела Норма“ АД и 

искат да им заплатим сумата по тези фактури. 

Предлагам да изпратим две писма. Първото да бъде до 

„Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че е необходимо да ни 

изпратят копие от договора, който твърдят, че са сключили с „Карго 

Партнер“ относно съхранението на СУЕМГ. Освен това да ги 

уведомим, че съгласно т. 1.3 буква „а“ от Договор № 1 от 06.02.2021 

г. изпълнителят следва да изпълни лично или чрез подизпълнител за 

своя сметка съхраняване и отговорно пазене на специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване. 

Предлагам и писмо до „Карго Партнер“, с което във връзка с 

разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно която 

устройствата за машинно гласуване се съхраняват при условия и по 

ред, определени с решение на Министерския съвет и възможността 

устройствата за машинно гласуване да продължат да се съхраняват в 

склада на „Карго Партнер“ и да ги помолим да ни предоставят копие 

от договора за наем, сключен със „Сиела Норма“ АД. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на писмото до „Карго Партнер“ аз ви предлагам да 

запишем: „…по условия и по ред, определени с решение на 

Министерския съвет и с оглед преценка относно възможността ….“, 

тъй като друг орган ще вземе решение, за да можем да предоставим 

цялата налична информация, с която разполагаме. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моля да бъде отбелязано в протокола, че предявената претенция от 

„Сиела Норма“ АД за заплащане на сумите по фактурите, които са 

между складодържателя и тях като лице-възложител, нямат 

отношение към Централната избирателна комисия изобщо. 

Договорните отношения са между „Карго Партнер“ и „Сиела 

Норма“ АД. Съгласно договора ние нямаме ангажимент – изрично е 

записано чий е ангажиментът. В този смисъл не виждам причина 

Централната избирателна комисия изобщо да обсъжда плащането на 

тези фактури. 

Предлагам на „Сиела Норма“ АД да бъде отговорено в 

смисъл, че договорните отношения са между тях и складодържателя 

и че Централната избирателна комисия няма отношение и няма да 

плаща по посочените фактури, като фактурите, разбира се, бъдат 

върнати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест, в този 

смисъл да е допълнението, може би. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. В допълнение към казаното 

от колегата Стоянова може би да уточним, че Централната 

избирателна комисия не е страна по правоотношението, възникнало 

между „Сиела Норма“ АД и „Карго Партнер“, като едната е 

наемодател по отношение на складовото помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Тъй като може би не съм 

чула добре, но някъде в изложението на колегата Войнов беше 

цитирано изменението в Изборния кодекс - чл. 18, ал. 1. Бих 

предложила в скоба да добавим от кога влиза в сила нормата, която 

цитираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по повод 

писмата, докладвани от колегата Войнов до „Сиела Норма“ АД и до 

управителя на „Карго Партнер“, има ли други предложения?  

Подлагам ги заедно на гласуване с направените допълнения и 

изменения по тях.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, ще се включа с доклад по тази точка, тъй като е 

свързана и понеже касае склада, в който се съхраняват машините за 

гласуване към момента. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали под 

проектен № 1019 ви представям писмо до министър-председателя, 

като съм го мотивирала „във връзка с организацията и 

произвеждането на частичните избори за кметове на 3 октомври и 

изборите за президент и вицепрезидент през 2021 г.“, че не е 

необходима информация относно условията и реда за съхранение на 

устройствата за машинно гласуване, определянето на които е в 

правомощията на Министерския съвет съгласно чл. 18, ал. 1. 

С писмото изпращаме на Министерския съвет наличната към 

момента информация, свързана с кореспонденция, с предмет 

„съхраняване на машините“, с оглед приемането на решение от 

Министерския съвет. В случай че имаме допълнително предоставена 

информация след изпращането на писмата, които преди малко 

гласувахме по доклад на колегата Войнов, ще ги препратим и към 

Министерския съвет. 
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Така че предлагам ви да изпратим това писмо на вниманието 

на министър-председателя с оглед вземането на решение. 

Колеги, ако нямате предложения по текста на писмото, го 

подлагам на гласуване.  

Моля, режим на гласуване на писмото до министър-

председателя. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колега Войнов, продължете, ако обичате, с докладите си в 

точка втора.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на миналото 

заседание ви докладвах за запознаване, а сега връщам на доклад 

предложението до членовете на ЦИК с вх. № ЦИК-06-6-339 от 

02.08.2021 г. Припомням, че предложението е от А.         К.          - 

експерт към Централната избирателна комисия, и е относно 

необходимостта от модифициране на софтуера, получен по Договор 

№ 1 от 06.02.2021 г. За да може ЦИК да модифицира софтуера за 

частичните избори и изборите за президент и вицепрезидент през 

месец октомври, е необходимо технологично време за изучаване и 

документиране на съществуващия софтуер и изходен код от 

специалисти на ЦИК. 

В тази връзка, независимо че все още не е финализиран 

Договор № 1, препоръчва спешно Централната избирателна комисия 

да се вземе мерки и да привлече специалисти в областта на 

програмирането, които незабавно да започнат изучаване и 

документиране на съществуващия софтуер, като това ще бъде от 

ползва, независимо дали ЦИК ще предприеме подход за 

модифициране на съществуващия софтуер или за създаване на нов 

такъв, тъй като за подготовка на документите и спецификации е 

необходимо технологично време, а сроковете до следващите избори 

са критично кратки. 
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В тази връзка съм подготвил писмо до Държавна агенция 

"Електронно управление" и Българската академия на науките, което 

се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с което 

да поискаме да ни препоръчат специалисти в областта на 

програмирането, които, след като изучат и документират 

съществуващия софтуер, да получат и третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации от Смартматик. 

Предлагам да го изпратим до двете институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колега Войнов, бих 

предложила във втория абзац накрая в израза „без намесата на 

доставчика и производителя…“ да посочим „без намесата на 

доставчика „Сиела Норма“ АД и производителя Смартматик…“, за 

да бъде ясно, тъй като за нас е ясно, но за получателите на писмото 

също да е ясно. За Държавна агенция "Електронно управление" също 

е ясно, но все пак да сме по-прецизни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения проект на писмо до Държавна агенция "Електронно 

управление" и Българска академия на науките имате ли други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на това писмо с 

предложеното съдържание. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви два 

постъпили отчета с вх. № НС-23-671 и № НС-23-672 от 29.07.2021 г. 

Те са в подпапка „ЦИК-09-311 - Приложение“. Отчетите са от IT-

експертите А.       К.         и Я.         Т.       и са за изпълнените 
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дейности по сключените граждански договори. Отчетите са 

подробни. Действително експертите свършиха много работа по 

приемане изпълнението на договора със „Сиела Норма“ АД, по 

възлагането на обществените поръчки и въобще по целия процес на 

произвеждане на машинното  гласуване в изборите на 11 юли 2021 г. 

Постъпила е и докладна записка от директора на Дирекция 

"Администрация" с вх. № ЦИК-09-311 от 04.08.2021 г. относно 

одобрение на отчетите за изпълнените дейности по сключените 

граждански договори с IT-експертите. 

Във връзка с това предлагам Централната избирателна 

комисия да одобри изпълнението на работата съобразно 

представените отчети, след което да се извършат плащанията по 

гражданските договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Войнов имате ли въпроси във връзка с представените 

отчети на IT-експертите А.      К.     и Я.      Т.      ? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение да приемем 

работата по сключените с тях граждански договори с оглед 

изплащане на възнагражденията при условията на съответните 

договори. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви становище 

от юриста в Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-11-182 от 

04.08.2021 г. относно гаранция за изпълнение на договор № 22 от 

24.06.2021 г. между Централната избирателна комисия и 

"Информационно обслужване" АД. Съгласно договора 

"Информационно обслужване" АД е предоставило банкова гаранция 

за изпълнение на договора, като срокът на банковата гаранция е до 7 
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август 2021 г. Считано от 8 август валидният ангажимент на банката 

по гаранцията автоматично се редуцира, като посоченото 

редуциране е съобразено със съответните точки по договора, 

включително с осигуряването на трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации и осигуряване на гаранционна поддръжка на 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване. 

Доколкото в гаранцията е предвиден ангажимент за останалите 

дейности, предмет на договора, изпълнението на които не е 

приключило, считат, че не се налага предоставяне на допълнителна 

гаранция или удължаване на настоящата. Настоящата гаранция не 

следва да се освобождава, доколкото освобождаването за 

съответната част или редуцирането настъпва автоматично с 

изтичането на предвидените в нея срокове. 

От становището е видно, че по този договор не се налага 

предприемането на действия. Затова предлагам да остане за 

сведение. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-340 

от 02.08.2021 г. Писмото е от главния секретар на МВР и с него ни 

уведомява, че всичките 421 специализирани устройства за 

електронно машинно гласуване, с които се гласуваше извън 

страната, са предадени в склада на „Карго Партнер“. Освен това ни 

уведомява за охраната на склада и пита до кога следва да продължи 

охраната с полицейски органи. 

Подготвил съм писмо до главния секретар, с което го 

уведомяваме, че охраната на склада, в който се съхраняват 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване 

следва да продължи до решението на Министерския съвет по чл. 18, 

ал. 1 от Изборния кодекс за определяне на условията и реда за 

съхранение на устройствата за електронно машинно гласуване. 

Предлагам да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване писмото до господин Темелакиев за главен секретар на 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-04-

02-267 от 03.08.2021 г. Писмото е от Главна дирекция 

„Жандармерия“ и е в отговор на наше писмо, с което им дадохме 

указания по отношение на охраната и достъпа на лица до склада, в 

който се съхраняват специализираните устройства за електронно 

машинно гласуване. Те ни информират, че е създадена необходимата 

организация и Централната избирателна комисия ще бъде 

уведомявана с оглед получаване на писменото ни разрешение при 

всеки случай на движение на СУЕМГ или допускане на лица на 

територията на склада. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви писмо с вх. № НС-060636 от 03.08.2021 г. 

Писмото е от община Димитровград и с него ни изпращат началния 

и финалния протокол от една секция от изборите на 04.04.2021 г., 

които ги бяхме поискали. Тъй като тези протоколи се събират и 

обобщават, докладвам това писмо за сведение. 

И последното е писмо с вх. № НС-22-2429 от 04.08.2021 г.  

Писмото е от А.       В.            , който прави предложение 

контролната разписка от машинното гласуване да остава в 

гласувалия и да има страница в интернет, където всеки да има 

възможност да регистрира своята контролна разписка. 

Тъй като това противоречи на Изборния кодекс, го докладвам 

за сведение. 

Нямам повече доклади,  госпожо председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева, в точка втора от дневния ред. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в тази точка, тъй 

като е свързано с машинното гласуване и със „Сиела Норма“ АД, ви 

предлагам на вниманието проект на писмо във връзка с изпълнение 

на Договор № 19, сключен между Централната избирателна комисия 

и „Сиела Норма“ АД. Припомням, че това е договор, с който беше 

възложено извършването на модифициране на софтуера и логистика 

за частичните местни избори на 27 юни 2021 г., съответно втория 

тур на 4 юли, както и за изборите за народни представители  на 11 

юли. 

В тази връзка ви докладвам и становище на главния 

юрисконсулт Р.         К.          с вх. № ЦИК-06-11/181 от 04.08.2021 г., 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Във връзка с изпълнението на договора по т. 7.1 от същия 

изпълнителят „Сиела Норма“ АД е длъжен да представи на 

Централната избирателна комисия гаранция за изпълнение в две 

части – 5 процента от съответната цена по договора по т. 3.1 и т. 3.2, 

като т. 3.1 е цената за частичните местни избори, а т. 3.2 е цената за 

изборите за народни представители, съответно възможността за 

представяне на тази гаранция за изпълнение или внасяне по банкова 

сметка или представяне на банкова гаранция или представянето на 

застраховка. В случая изпълнителят „Сиела Норма“ АД е представил 

две банкови гаранции в изпълнение на изискванията на договора, 

като едната е представена за сумата от 5 процента от стойността на 

работата за частичните местни избори, което не е предмет на моя 

доклад. А втората банкова гаранция с референтен номер, посочен в 

писмото, което ще ви предложа да изпратим до „Сиела Норма“ АД, е 

в размер на 5 процента от стойността на цената по договора за 

логистика и за модифициране на софтуер за изборите на 11 юли. 

Изискването обаче на чл. 7.4.1, буква „б“ е тази банкова 

гаранция да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на 

договора плюс 30 дни след крайния срок на договора. Крайният срок 

на договора е определен в т. 1.3, а именно задължението на „Сиела 

Норма“ АД е в срок до 30 септември 2021 г. да предаде на 

Централната избирателна комисия на специалисти, посочени от нея, 
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знания за използване на системния и приложния софтуер, както и за 

модифициране на софтуера за всякакъв вид избори. Тоест, 30 дни 

след този срок е 30 октомври 2021 г. и представената банкова 

гаранция в оригинал е със срок до 16,00 ч. на 30.08.2021 г. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо на „Сиела 

Норма“ АД с текста, който виждате, с който да им укажем, че в срок 

до 17,00 ч. на 27 август следва да представят банковата гаранция с 

посочения номер с удължен срок на валидност до 30.10.2021 г. или 

нова банкова гаранция със същия срок на валидност – до 30 

октомври 2021 г. 

Това е същата точка 7.4.1, буква „б“ от договора, където е 

уговорено между страните, че срокът на банковата гаранция може да 

бъде продължаван или да бъде издадена нова такава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад от госпожа Матева имате ли въпроси или 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване писмото до „Сиела Норма“ АД, 

свързано с банковата гаранция по Договор № 19 от 18.06.2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.   

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! Във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали докладвам преписка с 

вх. № НС-23-677. Това е жалба, която ни е изпратена от Любомир 

Чакъров, представител на Сдружение „Аз обичам Пловдив“. Има 

приложени снимкови материали и се твърди, че в Пловдив на 

централни места, посочени в жалбата, не са премахнати агитационни 
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материали на няколко участвали политически субекта в изборите за 

народни представители  на 11 юли 2021 г.  

Тъй като формално тези неща би трябвало да бъдат 

адресирани до районната избирателна комисия, която със свое 

решение да укаже премахването на материалите, но тъй като 

районните избирателни комисии вече са с прекратени правомощия, 

Централната избирателна комисия няма правомощия по закон да 

издава такъв тип решения, но пък правомощията на кметовете на 

общини са изрично разписани в Изборния кодекс. Те са посочени 

като лица, които следва да предприемат действия по премахване на 

тези материали, съответно санкциониране на виновните лица.  

Поради това предлагам проект на писмо до кмета на Пловдив 

– проектът е в същата папка с № 1021 – в което освен че им 

препращаме жалбата заедно с приложенията към нея, им казваме, че 

видно от приложения към жалбата снимков материал и написаното в 

самата жалба, агитационните материали са налепени на конкретни 

места, да извършат проверка по изложеното, да предприемат 

необходимото за премахването на материалите и съответно при 

наличие на законови предпоставки и съобразно констатациите да 

бъда ангажирана административнонаказателната отговорност на 

лицата, посочени от чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс. 

Това е предложението ми за решение на казуса.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз съм препратил абсолютно 

същата сигнал-жалба, без да има указание какво да извършат, 

разбира се, а трябва да действат по компетентност. Така съм го 

формулирал. Това беше преди една седмица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да отговоря на колегата Димитров. 

Очевидно ще се наложи този път и указания да даваме, защото, след 

като преди седмица е изпратена жалбата и още не са премахнати 

материалите, не знам дали жалбата е от същия жалбоподател, 
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вероятно е от друго лице. Но, така или иначе, компетентността по 

предприемане на действия е на кметовете на общини. Трябва да 

изискат определен тип поведение от политическите субекти. Ако не 

го получат този тип поведение, съответно да санкционират. Ние 

нямаме правомощия да извършваме санкционната дейност по 

чл. 472 от Изборния кодекс. По-скоро е редно да има копие до 

жалбоподателя. Аз бях писала в проекта на писмо това, като самите 

партии по време на проверката, която се извършва от кметовете на 

общини, назначава се комисия, която да извърши проверката и да се 

свърже със субектите, за които се твърди, че са нарушители, за да 

могат те да премахнат за своя сметка материалите. Ако не ги 

премахнат, тогава се пристъпва към санкциониране. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложеното писмо от госпожа Стоянова до кмета на община 

Пловдив с копие до Сдружение „Аз обичам Пловдив“ имате ли 

въпроси или предложения?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми е да изпратим копия 

и до партиите, посочени в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Госпожо 

Стоянова, какво е Вашето мнение по това предложение? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре, към адресатите в копие ще 

добавим и посочените в жалбата на жалбоподателя няколко 

политически субекта, които в момента не знам кои са, но ще бъдат 

добавени така, както са описани в жалбата му. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да се изпратят на е-mail-те, 

които са посочени в нашия регистър на регистрираните партии и 

коалиции. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, да отразим, че към тях копията им 

ще бъдат изпратени по е-mail съобразно е-mail-те, които са 

предоставени в Централната избирателна комисия по регистрациите 

им като е-mail за контакт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 
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Подлагам на гласуване представеното от госпожа Стоянова 

писмо с направеното допълнение относно адресатите. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад, госпожо 

председател, който е само за сведение за сега. Допълнително ще 

докладвам извършеното по него.  

Докладвам ви писмо с вх. № НС-09-52/1 от 03.08.2021 г. 

Намира се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

03.08.2021 г. Това е разпореждане за възлагане на допълнителна 

проверка от Ангел Атанасов, прокурор при Районна прокуратура – 

Благоевград. Във връзка с наша предходна преписка под същия 

№ НС-09-52, която касаеше извършване на проверка по отношение 

на действия на ОИК – Кресна. Очевидно районният прокурор не е 

доволен от това, което сме извършили, защото доста обстойно в 

разпореждането си  в есеистичен стил ни е обяснил защо не е 

харесал отговора, който сме му изпратили. Твърди, че е непълен и 

формален, не се съдържат отговори на поставените с 

разпореждането въпроси и поставя допълнителни въпроси. 

Ще прочета за протокола два – три от въпросите, тъй като 

смятам, че на работно заседание Централната избирателна комисия 

би трябвало да обсъди какво точно ще отговори. Аз лично не мога да 

предложа вариант на отговор, защото въпросите са следните. 

Например. Защо ОИК – Кресна, няма табло за обявление, поставено 

на видно място в сградата на община Кресна, което е установено на 

място след обход на сградата от трима прокурори? Кое е виновното 

лице и какво отношение е взето спрямо него? Предполагам, че пита 

какво отношение е взела Централната избирателна комисия. 

Следващ въпрос – защо на заседанията на ОИК – Кресна, не се 
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изготвя дневен ред, който да се обявява предварително на табло за 

обявление и на интернет-страницата? Кое е виновното длъжностно 

лице и какво отношение е взето спрямо него? 

В 12 въпроса, поставени към Централната избирателна 

комисия, основният фокус е върху това какво е извършила 

Централната избирателна комисия, за да установи кое е виновното 

длъжностно лице и какви мерки е предприела спрямо виновните 

длъжностни лица? 

Тъй като Изборният кодекс е изключително ясен, конкретен и 

ограничително оформящ рамката на правомощията на Централната 

избирателна комисия, аз съм далеч от мисълта, че районният 

прокурор на Благоевград и изобщо колегите от Районна прокуратура 

– Благоевград,  не са прочели необходимите разпоредби в Изборния 

кодекс и знаят, че Централната избирателна комисия няма 

правомощия да извършва действия по разследване, нито пък има 

правомощия да налага административнонаказателни или 

дисциплинарни санкции спрямо членове на общински избирателни 

комисии. Въпреки това смятам, че тези десет въпроса трябва да 

получат обстоен отговор. Сега ви го докладвам само за сведение. 

Можете да се запознаете с разпореждането и с въпросите, които се 

намират във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 

03.08.2021 г. 

Имаме 30-дневен срок за отговор, тоест, до началото на месец 

септември. Моля да бъде инициирано работно заседание, на което да 

обсъдим отговора. Аз лично не бих се наела персонално да 

предлагам вариант за отговор, защото личното ми мнение е, че 

Централната избирателна комисия не е дисциплинарно-наказващ 

орган по смисъла на Изборния кодекс и в този смисъл не би могла да 

предприема каквито и да било мерки, камо ли пък да установява 

виновност или невиновност на изборната администрация. 

Единствените случаи, в които това може да се случи, са 

разписани в Изборния кодекс и съответно е разписано кой налага 

тези санкции. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви в 

оригинал постъпила в Централната избирателна комисия преписка 

от Общинска избирателна комисия – Кресна, с вх. № МИ-15-220 от 

03.08.2021 г. Докладвах ви я в предходното заседание постъпилата 

по електронната поща. С това писмо ни се изпраща отново жалбата 

на Й.        С.          Д.             до Административен съд – Благоевград, 

и протокол, пристигнал от електронния сайт на Административен 

съд – Благоевград, въпреки че ние също можем да го изтеглим 

оттам, по адм. дело № 627, образувано по жалбата на Й.                    

Д.       . 

Докладвам я за сведение. 

Докладвам ви постъпили в Централната избирателна комисия 

две административнонаказателни преписки от Районната 

избирателна комисия – Разград, като по едната е съставен акт за 

установяване на административно нарушение № 1 от 27.07.2021 г., 

като тази преписка е с вх. № НС-15-739 от 04.08.2021 г. А втората 

преписка, по която е съставен АУАН № 2 от Районната избирателна 

комисия – Разград, е с вх. № НС-15-740 от 04.08.2021 г. И по двете 

преписки хартиеното им изражение е качено във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали, а има и доказателствен материал, който 

се намира в кабинета на председателя. 

Така че докладвам в момента за сведение тези преписки. Ще 

ги насоча към юристите за проверка на цялото производство и с 

оглед преценката за издаване на наказателни постановления от 

председателя на ЦИК или оправомощено от него длъжностно лице 

на основание чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс. 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте, господин Димитров. 

Точка 4: Доклади по административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Аз имам един дълъг списък от входящи номера. Но 
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първото, с което искам да ви занимая, е да довършим преписката от 

предходното ни заседание с вх. № ЦИК-09-308 от 03.08.2021 г. Тя 

беше по докладна записка на Красимира Манолова, с която ни се 

предоставяше становище на И.           В.                , А.              К.          , 

Г.      М.             относно изпълнението на договора с 

"Информационно обслужване" АД. Ние приехме протоколно 

решение, с което сме приели тази записка, както и изпълнението на 

договора, но не сме гласували подписването на приемо-

предавателния протокол, който е дошъл при нас с вх. № ЦИК-06-11-

176 от 26.07.2021 г.  

Предлагам ви с протоколно решение да упълномощим 

председателя да подпише този приемо-предавателен протокол. Това 

е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

извинявайте. Тъй като сме само осем членове на Централната 

избирателна комисия, прекъсвам заседанието за 10 минути за кратка 

почивка. 

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с колегата Димитров. Заповядайте, колега 

Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Отново се връщам 

към преписка с вх. № ЦИК-09-308 от 03.08.2021 г. и предхождащата 

я с вх. № ЦИК-06-11-176 от 26.07.2021 г. С протоколно решение на 

03.08.2021 г. сме одобрили докладната записка, становището в нея. 

Предлагам сега с протоколно решение да упълномощим 

председателя да подпише приемо-предавателния протокол, който е 

постъпил на 26.07.2021 г. с писмо с вх. № ЦИК-06-11-176, и да 

върнем, разбира се, единия протокол на "Информационно 

обслужване" АД. 
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Гласували сме с протоколно решение доклада на госпожа 

Манолова и документите, но не сме гласували подписването на 

протокола, който ни е представен преди това – на 26.07.2021 г. Това 

е Договор № 27 от 29.06.2021 г. – обществена поръчка с предмет 

„възлагане на компютърната обработка на данните от РИК и ЦИК от 

гласуването, както и издаването на бюлетин и технически носител за 

резултатите от изборите за народни представители на 11 юли 2021 

г.“  Този договор ще приключи, след като приключим издаването на 

бюлетина. Тъй като договорът е сключен така, че имаме само крайно 

плащане, нямаме частични плащания, междинни, затова и приехме 

това становище. Нямаме частични плащания. Плащания ще бъдат 

извършени, след като приемем цялостния отчет по договора. А вече 

имаме прието едно частично изпълнение. То се отнася до новия 

софтуер, тъй като в изпълнение на този договор трябваше да има нов 

софтуер. Така че имаме вече едно такова решение, с което сме 

приели частично изпълнение. Това е второто, а третото ще е след 

20 август, когато приключим договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на колегата Димитров, колега Димитров, какво е Вашето 

предложение? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложението ми е да 

упълномощим председателя да подпише представения ни приемо-

предавателен протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване това предложение, свързано с изпълнението по 

Договор № 27 от 29.06.2021 г., сключен между Централната 

избирателна комисия и "Информационно обслужване" АД. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Между другото, по повод на 

бюлетина може би е добре да направим една папка, в която да 

слагаме частите от увода. Ние го дискутирахме, но не го уточнихме. 

Това, което е подготвено за медийните пакети, го има на флашка. 

Малко трябва да го редактирам. Чудих се къде да го сложа. 

Колеги, следващият договор е с вх. № ЦИК-09-313. Това е 

една обособена папка във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес и включва тринадесет документа – един голям 

свитък от документи, с които се отчитат дейностите, които са 

извършили хора от персонала на Народното събрание. Дейностите 

са разделени по предмет на дейност, примерно квестори, 

администрация, компютърна мрежа, подпомагане на членовете, 

софтуерна, хардуерна поддръжка и прочее. Цялата папка е под 

№  ЦИК-09-313, в която е и докладната записка, с която госпожа 

Манолова иска да приемем тези отчети, за да може да бъдат 

изплатени средствата по план-сметката за изборите за народни 

представители  по § 02-02. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с този доклад на колегата Димитров относно отчитане на 

извършените дейности по граждански договори, сключени със 

служители на Народното събрание за подпомагане дейността на 

Централната избирателна комисия във връзка с произвеждането на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. има ли 

въпроси? 

Подлагам на гласуване приемане работата по изпълнение на 

гражданските договори, след което да се извършат и съответните 

плащания съобразно условията по конкретните договори. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с докладна преписка 

с вх. № ЦИК-09-312 и тя се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали – най-последният PDF-файл. С него Красимира 

Манолова предлага да приемем отчетите на Д.              Г.                 , 

К.      П.        , Д.           К.             , Р.           П.           , В.           П.          , 

А.       А.          , С.           В.            , С.             Р.            .   

Това са лицата, с които сме сключили договори за изборния 

период. Предлагам също с протоколно решение да приемем тези 

отчети. Средствата са по план-сметката за изборите за народни 

представители и отново са по § 02-02. 

Между другото, това, което не казах и преди това, тази 

докладна записка е съгласувана с Г.           М.          – главен 

счетоводител. Има два отчета, които са написани на ръка, а 

останалите са оформени на компютър, както е обичайно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика, а 

именно да приемем изпълнението на работата по гражданските 

договори с лицата, които посочи господин Димитров, след което да 

бъдат извършени плащанията по съответните граждански договори 

и при условията по тези договори въз основа на докладна записка от 

госпожа Манолова – директора на Дирекция "Администрация" на 

ЦИК. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам. Следващата 

докладна записка е с вх. № ЦИК-09-310 от 04.08.2021 г. Тя е за 

дейности във връзка със сключен трудов договор със служители от 

администрацията. Госпожа Манолова предлага да се създаде за 
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служебни цели електронна пощенска кутия в домейна на cik.bg за 

служителя, да се предостави достъп на служителя до тази пощенска 

кутия и да бъде създаден потребителски акаунт с необходимите 

права на достъп във връзка с работата в деловодството. 

Тази докладна записка е съгласувана с Р.        Ц.                   , 

която всъщност е изготвила тази докладна записка.  

Нека първо това да гласуваме, след което имаме едно писмо 

до "Информационно обслужване" АД да бъдат извършени 

дейностите, които са описани в докладната записка. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим извършването 

на дейностите, свързани с новия трудов договор на Д.            М.                 

С.          . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси във връзка с представената докладна записка от госпожа 

Манолова относно извършването на посочените в докладната 

дейности, свързани с изпълнението на задълженията от госпожа          

Д.      С.           по сключения с нея трудов договор? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият входящ номер, който 

трябва да докладвам, е № НС-18-57-1 от 07.08.2021 г. Това е писмо, 

което сме получили от ГД „Гражданска регистрация и 

административно обслужване“. ГД ГРАО ни е изпратила данни за 

въпросите, които са ни поставени от мисията на ОССЕ. За тези от 

вас, които са любопитни, заличени по причина на поставяне под 

запрещение в Националната база данни са 8514 лица, почти пет 

хиляди души са с влязла в сила присъда, а 96 500 са поискали 

преместване от постоянния към настоящ адрес. Това са големи 
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числа. Мисля, че на предишните избори бяха 93 000. Така си 

спомням. 

Да уточним нещата. Първото писмо е от 22.07.2021 г. То е с 

№ НС-18-57 и в него има три въпроса. За да отговорим на първия, 

съм изпратил писмото до ГД  ГРАО. По втория нямам спомен да сме 

сигнализирали за вероятни нарушения, свързани със защита на 

личните данни по регистрацията на списъците, с които се подкрепя 

регистрацията на партията. Това, което е най-важно, всъщност 

ОССЕ очаква да им изпратим доклада за несъответствията при 

машинното гласуване и най-вече извършените от нас проверки, 

които, разбира се, ние не сме довършили. 

Когато втора и трета точка са готови, ще им изпратя и тези 

данни с нарочно писмо. Това в случая е за сведение по-скоро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Имам свързан доклад. Писмото, което 

колегата Димитров докладва от ГД ГРАО, е с вх. № НС-04-03-125 от 

03.08.2021 г. То е в отговор на наше писмо с № 91-3-734 от 

03.08.2021 г. и ни се изпраща информация за избирателните списъци 

от проведените на 11 юли 2021 г. изборите за народни 

представители, като по данни на Национална база данни 

„Население“ заличените от избирателните списъци поради причина 

поставени под запрещение са 8 514 лица, изтърпяващите наказание 

„лишаване от свобода“ по причина влязла в сила присъда са 4959 

лица и исканията за гласуване по настоящ адрес са 96 447 лица. Тези 

три данни са поискани от ОССЕ в първия въпрос от писмото, което 

колегата Димитров цитира – НС-18-57-22.  

В отговор на това писмо ви предлагам да гласуваме писмо, 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с 

което да препратим на Д.       Х.         , сътрудник на изборния 

анализатор към ОССЕ, копие от писмото на ГД  ГРАО в отговор на 

първия въпрос, зададен с тяхното писмо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Матева. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първият въпрос няма как да го 

узнаем, без да напишем писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точката за 

административни преписка, госпожо Матева, имате ли други 

доклади? Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка 

от Красимира Манолова, директора на Дирекция "Администрация", 

с вх. № ЦИК-09-307 от 03.08.2021 г. Докладната записка е във 

връзка с писмо от Министерството на външните работи, постъпило в 

ЦИК с вх. № НС-04-01-464 от 27.07.2021 г. Било е разпределено на 

доклад на колегата Георгиев. Докладвано е на 29 юли и очевидно сте 

взели протоколно решение, с което да се укаже на директора на 

Дирекция "Администрация" да направи предложение за възможно 

място за приемане и съхранение на книжата от гласуването в 

чужбина. Тъй като писмото е от Министерството на външните 

работи, постоянният секретар ни уведомява, че изборните книжа от 

сформираните секционни избирателни комисии извън страната 

Министерството на външните работи има готовност да предаде на 

ЦИК в посочен от нас ден и място за доставка с изключение на 

книжата от посочени седем избирателни секции от изборите в Южна 

Африка и в Австралия, за които документите все още не са 

пристигнали поради напрегната обстановка по сигурността в Южна 

Африка и засилените мерки срещу covid-19 в Австралия. С 

изключение на тези седем секции всички останали книжа са 
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пристигнали в Министерството на външните работи и ние трябва да 

посочим ден, час и място, когато да ни бъдат предадени. 

В тази връзка госпожа Манолова ни представя цитираната от 

мен докладна записка, в която обаче ни уведомява нещо, което ние 

си знаем, а именно, че в сградата на Народното събрание на площад 

„Княз Александър І“ архивните помещения не разполагат със 

свободна площ за приемане на тези книжа от СИК извън страната. 

Предвид изложеното ни предлага да се обърнем към 

Народното събрание и да попитаме дали не може да ни предостави 

други помещения с достатъчен обем или да търсим помещения 

извън сградата на Народното събрание за съхранение на тези книжа. 

Това е докладната записка на госпожа Манолова – да ни 

информира, че няма къде да ги съхраняват. 

Моето предложение като докладчик в крайна сметка е 

следното. Да се възложи на администрацията да потърси помещение 

за съхранение на изборни книжа и материали от гласуване извън 

страната от предходни избори, които ние съхраняваме в 

помещенията, които ползваме за архиви, тъй като така или иначе, 

тези избори са преминали, да бъдат преместени там тези изборни 

книжа, а от проведените на 11 юли 2021 г. избори изборните книжа 

от гласуването извън страната да бъдат представени в ЦИК и да 

бъдат съхранени в архивните помещения, които се ползват от ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от 

направения доклад на госпожа Матева и представената докладна 

записка, аз смятам, че не е изпълнено протоколното решение в 

смисъла, в който е било взето, тъй като виждаме резолюцията на 

докладчика – колегата Георгиев – а именно, че е възложено на 

директора на Дирекция "Администрация" да направи предложение, 

което според мен не означава да се предложи на ЦИК да потърси 

съдействие от Народното събрание. На практика предложение към 

Централната избирателна комисия няма. 

В тази връзка може би да върнем на директора на Дирекция 

"Администрация" докладната записка с конкретни действия, които 

трябва да бъдат извършени, за да може да се изпълни протоколното 
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решение на ЦИК, като се потърсят възможности и извън сградата, в 

която в момента са предоставени помещения за ползване на 

Централната избирателна комисия.  

РОСИЦА МАТЕВА: И като допълнение, след като бъдат 

потърсени тези възможности, ЦИК да бъде информирана какви са 

те, за да вземе решение къде ще се съхраняват книжата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При търсенето на решение на този 

проблем да се отчита и необходимостта да се съхранят за няколко 

месеца документите от още 900 секции извън страната, защото 

времето ще изтече неусетно и ще бъдем изправени пред същия 

проблем. Като ще го решаваме, трябва да го решим целия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от ГД  

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ към 

МРРБ с вх. № ЧМИ-04-6 от 29.07.2021 г. То е било разпределено на 

колегата Солакова, но ми е преразпределено на мен. Това е писмо, с 

което ни е изпратен резултатът от проверка за гласуване в 

нарушение на правилата на Изборния кодекс в произведените 

частични избори за кметове на 27 юни и на 4 юли 2021 г., като при 

извършената проверка на първи тур на 27 юни в седем кметства и в 

една община няма лица, гласували повече от един път. Лица, 

гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс са 38. 

Дописани в избирателните списъци граждани на други държави-

членки на Европейския съюз, без да са били вписани по реда на 

Изборния кодекс, няма такива дописани. 

Обръщам внимание, че лицата, гласували в нарушение на 

разпоредбите на Изборния кодекс, са такива, които са имали 

настоящ адрес, регистриран на територията на съответната община, 

но не са подали заявление за гласуване по настоящ адрес и въпреки 

това са били допуснати да гласуват, или такива, на които 
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постоянният адрес не е бил на територията на общината, и такива, на 

които настоящият адрес е в чужбина. Те са посочени в списъка. 

На втория тур, който е проведен на 4 юли в две кметства и 

една община, отново няма гласували лица повече от един път и няма 

лица – чужди граждани, дописани в избирателните списъци. А 

лицата, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, 

са 31. Отново същите са причините. 

Въз основа на тези данни и документи във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали са подготвени четири писма, тъй като 

нарушенията са извършени в Благоевград, в Шумен, в област Бургас 

има един човек в община Руен в нарушение поради липса на 

заявление за гласуване по настоящ адрес, в Криводол е един и в 

община Никола Козлево – също един човек. 

Така че са подготвени писма до съответните районни 

прокуратури, до административните ръководители на районните 

прокуратури в Шумен, Враца, Бургас и Благоевград, с които им 

изпращаме копия от резултатите от проверката за предприемане на 

действия и установяване дали са извършени престъпления по чл. 168 

от Наказателния кодекс. 

Предлагам ви да вземем решение, с което да изпратим тези 

писма с копия от документите, удостоверяващи резултатите от 

проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с писмата във връзка с направения доклад? Ще ги подложа на 

гласуване заедно, тъй като са с идентично съдържание, само с 

различни адресати. 

Ако нямате предложения по текста, подлагам на гласуване 

тяхното изпращане. 

Моля, процедура по гласуване съобразно доклада на госпожа 

Матева. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля за 30 секунди за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в такъв 

случай кратко време за запознаване. 

Колеги, моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, в точка четвърта следващ докладчик е госпожа 

Стойчева. Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-2427 от 

29.07.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило писмо 

от Милован Жан, общински съветник в Общински съвет Берковица, 

който задава множество въпроси, които вече са били поставяни на 

вниманието на Централната избирателна комисия, но зададени от 

журналист, който отразява работата на Общинския съвет. Става 

дума за решение на Общинска избирателна комисия – Берковица, с 

което са прекратени предсрочно пълномощията на общински 

съветник от Общинския съвет – Берковица. Решението е обжалвано 

пред Административен съд -  Монтана. Съдът се е произнесъл и има 

последващо обжалване пред Върховния административен съд. 

Делото по това обжалване е насрочено за месец септември тази 

година.  

Въпросите, които задава общинският съветник, са: каква е 

легитимността на Общинския съвет – Берковица, при положение, че 

в неговите заседания участва общински съветник с прекратени 

пълномощия; кой носи отговорност за взетите решения, изпълнени 

ли са те от Общинския съвет и кога ще се преустанови това 

закононарушение, след като и Окръжна прокуратура – Монтана, е 

била сезирана, установила е, че не е извършено престъпление, а има 

само административни нарушения и защо, след като чл. 459, ал. 4 от 

Изборния кодекс предвижда решението на Общинската избирателна 

комисия да подлежи на предварително изпълнение, в случая то не се 

прилага. 

Същото писмо е изпратено и до администрацията на 

Министерския съвет, поради което предлагам отговора до господин 
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Милован Жан да бъде с копие до администрацията на Министерския 

съвет и да изглежда по следния начин: 

„Централната избирателна комисия е прилагащ орган и като 

такъв осъществява дейностите, упражнява контрол по прилагането 

на Изборния кодекс и свързаните с него нормативни актове, 

предоставянето на становища по прилагането на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация е извън правомощията 

на Централната избирателна комисия. Решенията на Общинската 

избирателна комисия по чл. 30 от ЗМСМА могат да се оспорват пред 

съответния Административен съд от заинтересованите лица, а 

актовете на Общинския съвет подлежат на контрол за 

законосъобразност от областния управител. Могат да се оспорват и 

пред съответния Административен съд.“ 

Ако приемете, колеги, това съдържание на писмото до  

господин Жан, моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма нужда от копие до Министерския 

съвет. Те ли са ни го препратили?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, то е изпратено и до нас, и до тях. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е, добре. Щом е препратено, да, можем да 

върнем отговор. Аз разбрах друго. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Едно и също писмо е изпратено на 

двете институции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стойчева имате ли въпроси, 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото така, както 

беше представено от докладчика. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 
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Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Във връзка със сигнал, който беше 

получен в Централната избирателна комисия от госпожа Й.         и 

госпожа И.             , които са били членове на секционни 

избирателни комисии в Бяла Слатина, затова, че не са получили 

допълнително възнаграждение за получаване на изборните 

материали, същият сигнал изпратихме, колеги, до кмета на община 

Бяла Слатина и той връща подробен отговор до Централната 

избирателна комисия с приложени към него график и списък на 

всички членове на секционни избирателни комисии на територията 

на община Бяла Слатина, които са присъствали при получаването на 

изборните материали. Видно от този списък и от обясненията на 

кмета на общината е, че двете подателки на сигнала не са 

присъствали при получаването на материалите, няма положени 

техни подписи. 

Докладвам го за сведение на комисията. 

С вх. № НС-06-639 от 04.08.2021 г. секретарят на община 

Дупница е препратил на Централната избирателна комисия 

множество жалби от членове на секционни избирателни комисии на 

територията на община Дупница поради това, че областната 

администрация – Кюстендил, не е признала суми за положен 

действителен труд от страна на членовете на секционните 

избирателни комисии. Това се твърди в писмото на секретаря на 

общината. А от жалбите, които са с един и същи текст всичките, 

става ясно, че всички тези членове на секционни избирателни 

комисии не са получили полагащите се средства за предаване на 

материалите в Районната избирателна комисия. 

Аз лично не виждам какво общо има областна администрация 

– Кюстендил, по признаване на тези разходи, след като 

възнагражденията на членовете се изплащат от общинската 

администрация съгласно наше Решение № 10 от 13.05.2021 г. 

Затова предлагам да върнем обратно всички тези жалби на 

кмета на община Дупница с указание да следва стриктно нашето 
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решение и, ако наистина не са изплатени тези суми, а има 

доказателства за присъствието на въпросните членове на 

секционните избирателни комисии, да им бъдат изплатени. 

Освен това при запознаването с преписката установих, че има 

и една жалба от член на секционна избирателна комисия в секция с 

№ 63 в с. Дяково, който член твърди, че въобще не му е изплатено 

никакво възнаграждение поради това, че няма удостоверение от 

Районната избирателна комисия – Кюстендил, за това, че е бил 

назначен за член на съответната секционна избирателна комисия. 

Приложено е копие от протокола на тази секционна 

избирателна комисия, от което е видно, че той е подписал и е 

участвал. 

По тази жалба той моли Централната избирателна комисия да 

изплати полагащото му се възнаграждение. Специално за тази жалба 

да напишем отделно писмо до кмета, че съгласно приложеното 

доказателство следва на въпросния член на секционна избирателна 

комисия – това е С.        П.             З.         – да й бъде изплатено 

възнаграждението за участието й в работата на секционната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Ако позволи колегата 

Стойчева, да допълня нейното предложение. Не просто да изпратим 

на кмета писмо с указание да извърши проверка по конкретните 

жалби за конкретните лица и съответно, ако има неточности и 

неправилно изплатени суми, те да бъдат коригирани и изплатени. Но 

може би е редно да поискаме да ни уведомят за резултата от 

извършената проверка и как точно е приключило всичко и дали са 

им изплатени сумите. 

Просто това се превръща в масова практика по общините. 

Смятам, че трябва да има обратна връзка, за да сме сигурни, че се 

преустановява за в бъдеще, а и би имало общ възпитателен ефект по 

отношение на всички общински администрации. 
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Може би такъв тип преписки е добре да ги препращаме с 

копие и до Министерския съвет, тъй като това е органът, който 

разпорежда средствата за изплащане на самите възнаграждения на 

секционните избирателни комисии или пък нещо като обобщена 

справка. Защото не са един или два случая, затова става въпрос. 

Вероятно органът, който предоставя тези финансови средства, да е в 

течение със ситуацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние, ако изпратим 

това писмо на вниманието на администрацията на Министерския 

съвет, можем да направим и уточнението, че зачестяват случаите – в 

този смисъл: уведомяваме ви, че зачестяват случаите, при които не 

се изплаща възнаграждение на членове на секционни или районни 

избирателни комисии. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмата, 

както предложи госпожа Стойчева, включително и на вниманието на 

администрацията на Министерския съвет.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№  ЦИК-00-264 от 04.08.2021 г. по което сме получили 

уведомително писмо от председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров 

за това, че считано от 02.08.2021 г. Дирекция „Публичен регистър“ в 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество се намира на нов адрес, а именно 

гр. София, пощенски код 1000, площад „Св. Неделя“ № 6. Считано 

от горепосочената дата подаването на декларации за имущество и 

интереси по чл. 35 от ЗПКОНПИ на място или чрез пощенска услуга 

може да бъде извършено единствено на новия адрес. 
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Може би това писмо да го качим във вътрешната мрежа за 

напомняне на колегите при настъпването на момента на подаване на 

декларацията кой е адресът за подаване. Уведомяват ни за наличието 

на нов адрес на публичния регистър на КПКОНПИ. 

Аз докладвам това писмо за сведение на комисията и на 

вниманието на администрацията на Централната избирателна 

комисия. Ще го резолирам на вниманието на директора на Дирекция 

"Администрация". 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,  

госпожо Стойчева. 

Колеги, продължаваме с докладчик по точката за 

административни преписки госпожа Стоянова. Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам за 

сведение преписка с вх. № НС-00-757 от 04.08.2021 г. Това е писмо 

от "Информационно обслужване" АД във връзка с наше писмо, с 

което сме ги уведомили за бъдещи проверки на лицето Б.                 

М.          , който е лишен от право да заема изборни длъжности за 

шест месеца, считано до 23.01.2022 г. Те ни информират, че лицето е 

добавено в списъка на лица, осъдени с наказание „лишаване от 

право да заемат държавни и обществени длъжности“. Така че ще го 

проверяват в бъдеще, включително и за изборите за президент и 

вицепрезидент. 

Докладвам вх. № НС-25-42/6 от 04.08.2021 г. Моля да 

погледнете във вътрешната мрежа в папка с моите инициали с 

днешна дата. Това е писмо от Българска национална телевизия, с 

което ни изпращат за подпис протокол за приемане на възложените 

дейности по Договор ДГ-2978 от 30.06.2021 г. Това е договорът във  

връзка със заснемането и излъчването на аудиовизуалните 

материали по разяснителната кампания. 

Приложили са всички необходими документи към протокола, 

включително протокол за трансфер, включително сертификати за 

излъчване на клиповете по дати, часове и минути.  



37 

 

В тази връзка ви предлагам да приемем работата по договора, 

като упълномощим председателя на Централната избирателна 

комисия да подпише приемо-предавателния протокол заедно с 

лицето, което е упълномощено по смисъла на чл. 32. Тоест, приемо-

предавателният протокол да бъде подписан от председател и от 

главен счетоводител и впоследствие, когато бъде представена 

фактура от БНТ, да им бъде извършено и плащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова има ли въпроси или други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното от нея предложение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка – административни 

преписки – е  господин Чаушев. Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЧМИ-

01-36 от 04.08.2021 г. Получили сме Указ № 193 от 02.08.2021 г. от 

администрацията на президента за насрочване на частичен избор в 

община Стражица на 3 октомври 2021 г. 

Докладвам го за сведение. 

Преди време ви докладвах преписка, получена от МВР – 

Костинброд, във връзка с искане от ЦИК за информация за едно 

лице по същество дали е бил регистриран като кандидат за 

общински съветник или кмет. Въпросът беше формулиран дали е 

имал имунитет към 11.10.2019 г.  

Получили сме справка от "Информационно обслужване" АД 

с писмо с вх. № МИ-00-9 от 04.08.2021 г., с която ни уведомяват, че 

съответният гражданин не е бил кандидат, нито наблюдател, нито 

застъпник в изборите на 27 октомври 2019 г. 
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След получаването на тази информация предлагам да 

изпратим отговор до съответното Районно управление на МВР – 

Костинброд, с простия текст, че след извършена проверка 

съответното лице не е било регистрирано за кандидат като общински 

съветник или кмет, поради което за това лице не се прилага чл. 160 

от Изборния кодекс. 

Предлагам да изпратим това писмо до Районно управление на 

МВР – Костинброд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на  господин Чаушев имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка 4а от дневния ред. 

Колега Чаушев, можете да продължите, защото сте първи 

докладчик в тази точка 4а. 

Точка 4а: Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В такъв случай докладвам едно искане за 

изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-160 от ОИК-Кресна, за 

проведено заседание, на което са присъствали: заместник-

председател, секретар и трима членове. На това заседание съответно 

са взели решение за изготвяне на писмо до Централната избирателна 

комисия по случката относно прекратяване пълномощията на кмета 

на кметство Сливница, Кресна. 

По преписката има съответната счетоводна справка и 

съответния контролен лист, поради което аз ви предлагам да се 

изплати това възнаграждение на присъствалите членове на ОИК – 

Кресна, в размер на 273,98 лв. със съответните осигуровки.  



39 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението за изплащане на възнаграждение на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Кресна. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин 

Димитров. Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Имам да докладвам 

преписка с вх. № МИ-27-154/1 от 03.08.2021 г. Била е разпределена 

на господин Баханов. Искането е от ОИК – Кюстендил, да бъде 

изплатено едно дежурство на стойност 63,84 лв. 

Имаме финансов контрол от контрольора, имаме счетоводна 

справка, която ни е приложена, както и препис от Решение № 238 на 

ОИК – Кюстендил, от 20.07.2021 г. В Кюстендил един от избраните 

в новото Народно събрание от листата на БСП - Бойко Любомиров 

Клечков – е бил общински съветник и е подготвена преписката за 

прекратяване на неговите правомощия, което е станало със 

заличаване – така дословно е записано – от списъка на избраните 

общински съветници. 

Нямам протокол. Не мога да кажа как е гласувано това 

решение, но е обявен за избран следващия – Асен Младенов Иванов 

от същата листа. 

Предлагам да изплатим дежурството, което е на стойност 

63,84 лв. с включени осигуровки. 

Тази преписка по някаква причина е разделена на две, а би 

трябвало да бъде една.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, очевидно 

във връзка с доклада на колегата Димитров има свързана преписка. 

Няма да се учудя, ако са входирани и с различни входящи номера. 
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Колеги, тъй като става въпрос за две преписки, които на 

практика се отнасят до един и същи случай за проведени заседания и 

дежурства на Общинска избирателна комисия – Кюстендил, след 

така направения доклад от колегата Димитров ви предлагам да 

докладва и колегата Стойчева и с едно протоколно решение да 

одобрим изплащането на възнаграждения на членовете на тази 

Общинска избирателна комисия. 

Надявам се служителите от администрацията за в бъдеще да 

не разделят преписките по този начин. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във връзка с доклада, който направи колегата Димитров, аз 

продължавам с докладване на искане за изплащане на 

възнаграждения за проведеното заседание на Общинска избирателна 

комисия – Кюстендил, на 20 юли 2021 г., на което предсрочно са 

прекратени пълномощията на общинския съветник Бойко Клечков и 

е обявен за избран следващия от листата на съответната партия. 

В заседанието са участвали шест членове, един секретар и 

един заместник-председател.   

Към преписката са приложени контролен лист за извършен 

предварителен контрол, както и счетоводна справка за размера на 

исканите възнаграждения, които са на стойност 433,58 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В интерес на истината трябва да 

кажа, че са изпратили отделна справка за дежурство и отделна за 

заседание и може би затова са заведени с два различни номера, 

въпреки че това е един и същи номер, като вторият е с индекс 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Става въпрос за 

деловодна работа. 

При Вас, колега Димитров, има ли контролен лист? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Контролният лист е само за едно 

дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направените доклади от колегите Димитров и Стойчева за 

проведено заседание и дежурство от членове на Общинска 

избирателна комисия – Кюстендил, подлагам на гласуване да 

одобрим изплащането на възнаграждение на членовете на ОИК-

Кюстендил. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-158 от 

29.07.2021 г. е постъпило искане за изплащане на възнаграждения на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Асеновград, за 

проведено заседание на 20.07.2021 г., в което са участвали 

председател, двама заместник-председатели, секретар и девет 

членове. На заседанието е прието решение за предсрочно 

прекратяване пълномощията на общински съветник и обявяване за 

избран на следващия от листата на съответната партия. 

Приложени са контролен лист и счетоводна справка. 

Стойността на исканите възнаграждения заедно с осигурителните 

вноски е 714,21 лв. за проведено едно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване изплащането на 

възнаграждения за проведено заседание от Общинска избирателна 

комисия – Асеновград, въз основа на представените документи. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –   

няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

Заповядайте, господин Димитров. 

Точка 5: Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Имам няколко преписки, всичките са за сведение.  

Има нов състав на Централната избирателна комисия на 

Грузия. Преписката е с вх. № ЦИК-07-75 от 04.08.2021 г. Имат нов 

председател, който се казва Георги Карандаришвили. Това е за 

сведение. 

Имаме една преписка с вх. № ЦИК-07-73 от 28.07.2021 г.  Тя 

е за конференция, която се организира от Изборния институт на 

Мексико. Между другото, това е една много важна организация. 

Предлагам да я препратим на Обществения съвет, тъй като 

там има испаноговорящи. Конференцията ще бъде на испански. Има 

покана, програма и т.н. 

Предлагам го за сведение, но ако искате, дайте да гласуваме 

да го препратим на Обществения съвет. Ако има желаещи, да 

участват. Конференцията е онлайн, няма да се пътува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Димитров, подлагам на гласуване 

изпращането на тази покана на вниманието на Обществения съвет 

към ЦИК. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Следва една дълга поредица от уведомления, които са ни 

изпратени от различни издатели или медии, с които те ни 
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информират как са били ангажирани, най-вече финансово – с какви 

договори са оперирали по време на предизборната кампания. Ще ги 

докладвам един по един. Всички те са за сведение, тъй като ние 

нямаме отношение, но в Изборния кодекс сме в едно изречение 

заедно със Сметната палата, което те считат като задължение да ни 

уведомят какви са били бюджетите им и с кого са имали договори. 

Докладвам преписка с вх. № НС-20-253  от 27.07.2021 г. – 

Уеб груп. Информират ни с таблица. 

Докладвам преписка с вх. № НС-20-259 от 03.08.2021 г.  Това 

е оригиналът, с който госпожа Гочева – управител на в. „168 часа“ -  

ни информира за същото в нейната медия. 

Боряна Димова, която ни е изпратила тази информация с вх. 

№ НС-20-258 от 03.08.2021 г., е пристигнала по електронната поща. 

В два варианта имаме отчет от в. „Земя“ – веднъж като в. 

„Земя“ и веднъж като издателя Евромедия.  Първият номер е НС-20-

257, а вторият е № НС-20-256 от 03.08.2021 г. и двете. 

С вх. № НС-20-255 от 03.08.2021 г. „Съни медия“ ЕООД е 

направило същото. Тя издава седмичен вестник „Кърджали хабер“, 

както и интернет-сайт www.kircaalihaber.com/bg. 

Това са номерата, които трябваше да ви съобщя, защото 

иначе информация в тях няма кой знае каква.  

Всички те са за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в т. Разни е  господин Томов. Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз също имам няколко 

преписки да докладвам за сведение. 

Първата от тях е с вх. № НС-04-01-466 от 30.07.2021 г. Тя е от 

Работна група „Избори“. Подписана е от господин Иван Кондов и е 

по повод жалбите, които ние сме получили с писмо с вх. № НС-04-

01-460 от 22.07.2021 г. от секционните избирателни комисии в 

Гандия, Кралство Испания за неизплатени добавки съгласно наше 

Решение № 10-НС от 13.05.2021 г. – за допълнително 

възнаграждение от 50 на сто при наличие на извънредна епидемична 

обстановка на мястото, където функционира секцията. 

http://www.kircaalihaber.com/bg
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В писмото си Работна група „Избори“ ни съобщава, че 

обявеното в Испания състояние на тревога с кралски декрет от 

03.11.2020 г. е било отменено на 09.05.2021 г. за цялата територия на 

страната и фактически към датата на изборите на 11 юли 2021 г. 

Кралство Испания не се намира в състояние на тревога. 

Извънредната обстановка е отменена. 

Поради това – обяснява Работна група „Избори“ – на 

участвалите в СИК на територията на Кралство Испания не следва 

да бъдат заплащани допълнително 50 на сто от възнагражденията. 

Извън това Генералното консулство във Валенция припомня, 

че всички председатели на секционни избирателни комисии, 

асоциации и инициативни комитети, които са подпомогнали 

организирането на изборите в консулския окръг на това Генерално 

консулство, откъдето всъщност са и жалбите, предварително са били 

уведомени, че предвид отмяната на състоянието на тревога няма да 

бъдат заплащани допълнително 50 на сто от възнагражденията. 

Към писмото от Работна група „Избори“ са прибавени грами, 

изразяващи становището на Генералното консулство във Валенция и 

становището на посланика в Кралство Испания господин Алексей 

Андреев, които съдържат същата аргументация. 

Докладвам за сведение това писмо, защото мисля, че 

достатъчна ясна е позицията на Работна група „Избори“ и аз лично 

не виждам основания да се плащат тези допълнителни 50 на сто при 

положение, че е нямало извънредно положение в Испания тогава. 

Следващото писмо, което също е от Работна група „Избори“, 

е с вх. № НС-04-01-467 от 30.07.2021 г. В случая отново  господин 

Кондов, който е председател на Работна група „Избори“ и постоянен 

секретар на Министерството на външните работи, ни изпраща грама 

от посолството на Република България в Отава относно 

необходимост от указания за изпращане на флаш-памети и смарт 

карти от машините за гласуване до Министерството на външните 

работи. В тази грама посолството пита за това по какъв начин да 

върне в България електронните носители на информация от 



45 

 

машините за гласуване. Става дума за пет броя смарт карти, които са 

описани като номера.  

Приложен е отговор на Министерството на външните работи 

до госпожа Стойчева-Етрополски - посланик в Канада, където 

Министерството на външните работи указва на посолството да 

изпрати предвид получените от ЦИК указания относно 

транспортирането на флаш-памети и смарт карти в пликове, 

оформени като дипломатическа поща флаш-паметите и смарт 

картите и да бъдат транспортирани до София по дългосрочно 

командирован служител на дипломатическото представителство в 

Отава, пътуващ за България на 14.08.2021 г.  

Тъй като това указание е изпратено в посолството в Отава, 

докладвам само за сведение. Няма какво друго да прибавим в тази 

връзка. 

Третата преписка, която искам да докладвам, е с вх. № ЦИК-

04-01-6 от 03.08.2021 г. Тя е от посолството във Виена и е относно 

покана на Бюрото за демократични институции и права на човека 

към ОССЕ за набиране на 28 дългосрочни наблюдатели за местните 

избори в Грузия, планирани за 02.10.2021 г.  

Наблюдателите следва да пристигнат в Тбилиси месец преди 

изборите – на 02.09.2021 г., и да останат в Грузия до 10.10.2021 г. А 

в случай, че се проведе втори тур на изборите – до 07.11.2021 г. 

Посочена е и друга информация относно организацията на 

тяхната работа по време на това дългосрочно наблюдение.  

На този етап го докладвам за сведение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да го препратим на Обществения съвет, 

за да са информирани. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ок, приемам. Ще подготвя едно писмо 

до Обществения съвет към ЦИК, ако комисията приеме това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението по доклада на колегата Томов – да препратим тази 

покана на вниманието на Обществения съвет към ЦИК, моля, 

процедура по гласуване.  
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, в тази точка ви докладвам вх. № ЦИК-09-314 от 

04.08.2021 г. Това е докладна записка от госпожа Манолова – 

директора на Дирекция "Администрация", с която ни е представен 

проект на длъжностна характеристика  за длъжността „стенограф“. 

Както знаете, на 26.07.2021 г. взехме протоколно решение за 

назначаване на госпожа С.            А.             на длъжност „стенограф“ 

в администрацията на Централната избирателна комисия, считано от 

10.08.2021 г. 

Госпожа А.     има сключен граждански договор с 

Централната избирателна комисия, който е със срок до края на 

месец август. В тази връзка ви предлагам да одобрим представения 

проект на длъжностна характеристика, както и да бъде прекратен 

гражданският договор, сключен с госпожа А.         , считано от 

10 август с оглед сключването на трудовия договор. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е 

докладната записка и приложения към нея проект на длъжностна 

характеристика. 

Ако нямате въпроси или предложения по текста, подлагам на 

гласуване с протоколно решение да одобрим проекта, за да може да 

бъде сключен трудовият договор в изпълнение на протоколното 

решение на ЦИК от 26.07.2021 г. и да бъде прекратен гражданският 

договор с госпожа А.         . 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

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

няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, изчерпахме дневния ред. 
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Във връзка с ползването от мен на платен годишен отпуск за 

периода от 9 до 22 август включително на основание чл. 6, ал. 2 от 

Правилника за дейността на Централната избирателна комисия 

определям госпожа Матева да изпълнява правомощията на 

председател за времето, през което ще бъда в платен годишен 

отпуск. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за 10 август 2021 г., вторник, от 10,30 ч. 

Благодаря. 

 

(Закрито в 13,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Димитър Димитров 

 

 

 

 

Стенограф: 

Божидарка Бойчева 


