
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 70 

 

На 10 август, вторник, 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: Силвия Стойчева 

2.   Докладване на Указ на Президента на Република 

България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство на 3 

октомври 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

2а.  Освобождаване на член на ОИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

3.   Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4.   Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Силвия Стойчева 

5.   Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Елка Стоянова 

6.   Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева, Елка 

Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев 

7.   Разни. 

Докладват: Силвия Стойчева, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Любомир Гаврилов, Красимир 

Ципов и Цветозар Томов 
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ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев и Цветанка Георгиева поради годишен 

отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и ръководено от госпожа 

Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден, колеги! В залата сме осем членове на Централната избирателна 

комисия. Имаме необходимия кворум, можем да заседаваме. 

Поради платен годишен отпуск от заседанието отсъстват 

колегите Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев и Цветанка Георгиева. 

Предложеният проект за дневен ред е следният: 

1.  Предложение до президента за насрочване на частични 

избори  – докладчик: госпожа Силвия Стойчева. 

2.  Докладване на Указ на Президента на Република България 

за насрочване на частичен избор за кмет на кметство на 3 октомври 

2021 г. – докладчик: Росица Матева. 

2а.  Освобождаване на член на ОИК – докладчик: Ерхан 

Чаушев. 

3.  Машинно гласуване – докладчик: Емил Войнов.  

4.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладчик: Силвия Стойчева. 

5.  Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: Росица 

Матева и Елка Стоянова. 
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6.  Доклади по административни преписки – докладват: 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Елка Стоянова, Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев. 

7.  Разни – докладват: Силвия Стойчева, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Любомир Гаврилов, Цветозар Томов. 

Някакви предложения за изменения и допълнения? 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка за 

освобождаване на член на ОИК. Малко по-късно ще го докладвам, 

тъй като се пише. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще 

го сложа като точка 2а, пък ще Ви включа по-късно, тъй като ще 

бъде с проект на решение. 

Други предложения за дневен ред? Не виждам. 

Моля, режим за одобряване на предложения дневен ред с 

измененията и допълненията, които току-що направихме. 

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

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

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред: 

Предложение до президента за насрочване на частични избори. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

 

Точка 1. Предложение до президента за насрочване на 

частични избори. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Колеги, с проектен номер 507 в папка с моите инициали може 

да се запознаете с проект на решение относно предложение до 

Президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Копринка, община Казанлък, област Стара 

Загора. 
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С вх. № МИ-15-221/02.08.2021 г. ОИК – Казанлък, е 

уведомила Централната избирателна комисия, че е обявила 

предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство 

Копринка, община Казанлък, област Стара Загора Кенан Шакир 

Саид на основание чл. 42, ал. 4 и чл. 42, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 3 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация.  

Към писмото са приложени: заверено копие от Решение 

№ 256 от 17 февруари 2021 г. на ОИК – Казанлък; заверено копие от 

Протокол № 67 от същата дата на ОИК; копие от Решение № 80 от 

5 март по адм. дело № 752/2021 г. по описа на Административен съд 

– Стара Загора, и копие от Решение № 8880/27.07.2021 г. по адм. 

дело  4099/2021 по описа на Върховния административен съд. 

От извършената служебна проверка на интернет страницата 

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

кметство Копринка към 15 юни е 2861 души, поради което следва да 

се произведе частичен избор за кмет на кметството.  

Поради всички изложени до тук факти предлагам 

Централната избирателна комисия на основание чл. 463, ал. 4 от 

Изборния кодекс да предложи на Президента на Република България 

да насрочи частичен избор за кмет на кметство Копринка, община 

Казанлък, област Стара Загора. 

Колеги, ако не възразявате, да гласуваме заедно с проекта на 

решение и писмото до Президента на Република България, с което го 

уведомяваме за взетото решение от Централната избирателна 

комисия, за насрочване на частичен избор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознахте се с проекта и с проекта за писмо. Има ли някакви 

становища и предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на предложеното 

решение, както и за одобряване текста на писмото, с което да 

изпратим на президента копие от решението и всички документи във 

връзка с насрочване на частични избори в кметство Копринка. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 
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Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Решението е № 488-МИ/10.08.2021 г. 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: Доклад на 

Указ на Президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство на 3 октомври 2021 г. 

 

Точка 2. Доклад на Указ на Президента на Република 

България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство на 

3 октомври 2021 г. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-01-37/06.08.2021 

г., с което от канцеларията на администрацията на президента ни е 

изпратен Указ № 203, с който е насрочен частичен избор за кмет на 

кметство Церовище, община Омуртаг, област Търговище на 3 

октомври 2021 г. Указът ще бъде качен на нашата интернет страница 

в секцията „Частични местни избори“. Докладвам ви го за сведение. 

Преминаваме към точка 2а: Освобождаване на член на ОИК. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

 

Точка 2а. Освобождаване на член на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение за освобождаване на член от състава на ОИК 

– Чупрене, област Видин. 

Постъпило е заявление от заместник-председателя Вера 

Цветанова Николова за освобождаването ѝ от състава на ОИК – 

Чупрене, поради постъпването ѝ на работа в Агенция Митници и 

иска да бъде освободена поради несъвместимост.  

Предлагам да освободим като член на ОИК – Чупрене, Вера 

Цветанова Николова и да анулираме издаденото ѝ удостоверение. 

Давам за основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 81, във връзка с 

чл. 66, ал. 1, т. 4., съответно да изпратим писмо до политическата  

партия, в случая ДПС, за предлагане на нов член. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Чаушев. Някакви становища и 

предложения? 

Моля, режим на гласуване за приемане на проекта на 

решение, който беше докладван и одобряване текста на писмото за 

изпращане на предложение за нов член на ОИК – Чупрене. 

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

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

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 489-МИ/10.08.2021 г. 

Преминаваме към трета точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 3. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-184/06.08.2021 г. от „Сиела Норма“ АД. С него ни 

предават две нови фактури и копие от анулирана фактура, която 

беше за цялата сума по Договор № 19 от 18 юни 2021 г. 

Първата фактура, за която имаме решение да бъде платена, е 

за частичните избори, която е намалена заради частичното 

неизпълнение. 

Втората фактура е за частта за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. Тъй като за приемане на работата за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. ще предложа 

отделно решение, предлагам тази фактура засега да остане за 

сведение. 

Постъпил е доклад с вх. № ЦИК-09-318/09.08.2021 г. от 

главния юрисконсулт в звено „Правна дейност“ към дирекция 

„Администрация“ и е относно неизпълнението на Договор № 19 от 

18 юни 2021 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела 

Норма“ АД. В доклада е описано изпълнението на договора в частта 

за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Освен върху 

изпълненото от договора, в доклада е направен подробен анализ и на 
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всички избирателни секции, в които е имало проблеми с машинното 

гласуване. Установено е, че със 71 машини в изборния ден е имало 

най-различни технически проблеми, които не са били отстранени от 

техниците и е била преустановена тяхната работа.  

В доклада се прави изводът, че със 70 броя специализирани 

устройства за машинно гласуване в страната и една извън страната – 

отделно добавям, не е проведено машинно гласуване поради 

изложените по-горе в доклада причини, които могат да бъдат 

вменени като недобросъвестно изпълнение от страна на 

изпълнителя. 

Във връзка с постъпилия доклад съм подготвил окончателен 

приемо-предавателен протокол, който може да видите в моя папка. В 

него се констатира частично неизпълнение за 71 машини по т. 1.2, 

буква „б“ и т. 1.1.5: от договора и се предлага за частичното 

неизпълнение страните да се съгласят за намаляване на дължимата 

цена. 

Предлагам да приемем доклада на „Сиела Норма“ АД 

относно изпълнението на задълженията по договора в частта за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с изключение 

на т. 1.2., буква „б“ и т. 1.1.5 за 71 машини; да бъде подписан 

подготвеният приемо-предавателен протокол, който да бъде 

изпратен на „Сиела Норма“ АД, и след подписването му от нейна 

страна и предоставяне на нова фактура с намалената сума да бъде 

заплатена тази фактура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля ви да се запознаете с предложения текст на окончателния 

приемо-предавателен протокол, за да изкажете своите мнения. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само да ви обясня как е формирана частта 

за неизпълнението. Тъй като на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. е гласувано с 9401 секции, плюс още 1115, в които 

е имало по две машини, плюс 421 машини извън страната, общо 

10937 секции. Сумата по договора в частта за изборите за народни 

представители е разделена на тези 10937 машини и полученото нещо 

е умножено по 71 машини, за които е констатирано неизпълнение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по текста на приемо-предавателния протокол. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председателстваща. 

Предлагам към протокола, с който ще отразим каква част от 

договора приемаме за изпълнена, да бъде приложен списък на 

секционните избирателни комисии на СИК-овете, в които е имало 

проблем с машините, номерата на секционните комисии, за да е ясно 

за какъв обем на неизпълнение става въпрос. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, и в 

кои секции сме констатирали това нарушение. 

Колеги, други становища по текста на протокола и по 

предложението на колегата Стоянова – в приложение към протокола 

да бъдат описани номерата на секциите, за които сме констатирали 

неизпълнение. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявам се. Имах предвид освен 

номерата на секциите, да бъдат посочени изборните райони, в които 

това се е случило, като информация – да съдържа изборен район и 

номера на секцията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: То ще 

съдържа съответния РИК, в който е секцията, пък те ще си направят 

извода кой е районът. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Уточнение към колегата Гаврилов: 

говорим за приложение към протокола, в който ще бъде описан 

изборният район, в който има допуснати нарушения и номерът на 

секцията, в която нарушението се е случило. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

много ви моля, други становища по проекта за приемо-предавателен 

протокол. 

Запознахте ли се с него? 

Ако нямате становища по текста на протокола и по 

предложението на колегата Стоянова, моля режим на гласуване за 

одобряване текста на този приемо-предавателен протокол с добавка 
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да има приложение към него по предложението на колегата 

Стоянова – да се изпрати информация на „Сиела Норма“ АД като 

изпълнител за номерата и изборните райони на секциите, в които 

сме констатирали неизпълнение на договора, като ни упълномощите 

с колегата Димитров, като заместващи председателя и секретаря на 

Централната избирателна комисия, да подпишем този протокол в 

два екземпляра и да го изпратим на „Сиела Норма“ АД за подпис. 

Моля, режим на гласуване на това предложение. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева Цветозар 

Томов,); против – 1 (Ерхан Чаушев.) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е отчет с 

вх. № ЦИК-11-40/09.08.2021 г. от П.       Ж.        , изпълнител по 

Договор № 174 от 7 юни 2021 г., който отчита работата си по 

подпомагане на Централната избирателна комисия в дейността ѝ 

относно машинното гласуване във връзка с частичните избори на 

27 юни 2021 г. и изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г.  

В отчета подробно е описана цялата извършена работа по 

оценката на предоставените от „Сиела Норма“ АД по Договор № 1 

от 6 февруари 2021 г. софтуерни активи и документация. В 

заключение препоръчва да се обмисли възможността към 

Централната избирателна комисия да бъде създадено 

специализирано звено за управление не само на софтуерните активи, 

но и необходимите знания за неговата модификация, 

параметризиране и така нататък. 

В тази връзка ви докладвам и постъпила Докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-320/ 

10.08.2021 г. относно одобрение на отчета за изпълнените дейности 

по сключения граждански договор с IT експерта.  

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

изпълнението на работата съобразно предоставения отчет по 

гражданския договор и да се извърши плащането по него. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по така направения доклад и предложение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на предложеното 

решение за одобряване на работата и извършване на плащане. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният доклад е писмо с вх. № НС-04-

03-127/06.08.2021 г. Писмото е от ГД ГРАО и е в отговор на наше 

писмо, с което ги попитахме защо в отпечатания избирателен списък 

на секцията в село Въглен, община Аксаково са включени 209 лица, 

а броят на избирателите в избирателния списък, при предаването му 

на СИК, е 862.  

Отговорът е, че през 2020 г. е извършено именуване на 

улиците в село Въглен, което налага извършване от лицата на нова 

адресна регистрация, и включването в избирателния списък на 209 

лица означава, че само отпечатаните са заявили новият си адрес. 

Останалите са лица с така наречения непълен адрес, като съгласно 

Решение № 192-ЦИК/08.06.2021 г. избирателите с непълни адреси се 

вписват ръчно от общинската администрация в избирателния списък 

до предаването му на СИК. Това е обяснението. Докладвам писмото 

за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, преминаваме към четвърта точка: Искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. Заповядайте, колега 

Стойчева. 

 

Точка 4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам постъпило искане 

за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК – 

Белоградчик, за проведено заседание – едно, на 2 август 2021 г., на 

което е прието решение за предсрочно прекратяване пълномощията 



11 

на общински съветник и е обявен за избран следващият от 

съответната кандидатска листа. Преписката е комплектувана в 

цялост, като са приложени контролен лист и счетоводна справка за 

размера на исканите възнаграждения, които са на стойност 

543,97 лв. с включени осигурителни вноски. Предлагам да приемем 

протоколно решение, с което да одобрим изплащането на исканите 

възнаграждения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на 

възнаграждението на ОИК – Белоградчик. 

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

Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на 

възнаграждение е постъпило от ОИК – Брацигово, за проведено 

заседание на 31 юли 2021 г., на което са приети решения за спиране 

на образувано пред ОИК – Брацигово, производство по изпратено 

уведомително писмо от ПКПКОНПИ към общинския съвет в 

Брацигово против Н.        Д.          К.         за установяване на 

конфликт на интереси до произнасяне на Административен съд – 

Пазарджик, по образуваното пред този съд административно 

производство и последващи решения за искане на осигуряване на 

достъп до запечатано помещение, от което да бъдат извадени 

необходимите доказателства към съответната преписка. 

Искането от ОИК е придружено с контролен лист и 

счетоводна справка за размера на исканите възнаграждения. 

Стойността на тези възнаграждения, заедно с осигурителните 

вноски, е 543,97 лв. Моля да одобрим изплащането на 

възнаграждението за членовете на ОИК – Брацигово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 
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Моля, режим на гласуване за одобряване на изплащането на 

възнагражденията в ОИК – Брацигово. 

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

Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам за сведение 

преписка МИ-27-168/06.08.2021 г. – искане от ОИК – Кресна, за 

периода 09.06.2021 г. – 22.07.2021 г., да им бъдат изплатени 

възнаграждения за дежурства. Докладвам го за сведение и да 

информирам Комисията, че възложих на администрацията да се 

свържат с ОИК – Кресна, и да изискат от тях да представят 

необходимите справки, както са разписани в наши решения: № 1666-

МИ, № 1685-МИ и № 1767-МИ, тъй като към искането няма 

приложено нищо. В този смисъл ще докладвам окончателно, когато 

пристигнат необходимите документи и има контролен лист от 

финансов контрольор по отношение изплащането на 

възнаграждение.  

Нямам други доклади в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Преминаваме към точка пета: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. Аз имам доклад в тази точка. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладвам ви постъпило съобщение от Административен съд 

София – град, с изх. № НС-087-227/09.08.2021 г. Съобщението е 

получено от юрисконсулт К.           на 9 август по адм. дело 7645/ 

2021 г. С това съобщение ни се връчва разпореждане по делото от 5 

август, с което жалбата на Д.        И.         срещу отказ на 

Централната избирателна комисия за предоставяне на обществена 

информация по посочено заявление е оставена без движение. Като 

освен указанията към жалбоподателя, има задължение към 
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председателя на Централната избирателна комисия в седемдневен 

срок от съобщаването да представи цитираните в процесния отказ, 

който е обективиран в писмо с изх. № НС-22-2420/22.07.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, цитираните становища на МВнР 

и на ДАНС, като при неизпълнение ще бъде наложена глоба.  

Моля ви за протоколно решение, с което да ни упълномощите 

с колегата Димитров да подпишем писмо до Административен съд  

София – град, в изпълнение на разпореждането на съда, с което да 

представим цитираните становища на МВнР и на ДАНС. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, докладвам ви постъпило по електронната поща с 

вх. № НС-08-225/05.08.2021 г. писмо от Административен съд – 

Ловеч, по адм. дело 235/2021 г., с което ни уведомяват, че адм. дело 

235/2021 г., образувано по жалба, подадена от ПП „Възраждане“, по 

делото е постановено Определение № 465/09.07.2021 г., което е 

влязло в законна сила на 27 юли 2021 г. 

Аз извадих Определението от сайта на съда, качено е във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали по преписката. Който 

желае, може да се запознае с него. 

В краткост, Административен съд – Ловеч, приема, че 

жалбата е подадена срещу решение на Централната избирателна 

комисия, с което е оставено в сила решение на РИК – Ловеч, а не е 

подадена срещу решението на РИК, както предвижда Изборният 

кодекс. Докладвам ви тази преписка за сведение. 

Също така за сведение ви докладвам Определение № 8734/ 

20.07.2021 г. на Върховен административен съд по адм. дело 7382/ 

20211 г.  

Производството по делото беше образувано по жалба на 

коалиция от партии „БСП за България“ против Решение 

№ 467/14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, с което е 
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взето решение да не се обявява за избран за народен представител от 

листата на партия „Има такъв народ“ в Първи изборен район – 

Благоевградски, Ильо Стоянов. Определението е, че остава без 

разглеждане жалбата на коалиция от партии „БСП за България“. 

Същото Определение № 8735 е по адм. дело 7383/2021 г. – отново от 

Корнелия Нинова, чрез юрисконсулт Виденова, като представляваща 

„БСП за България“, против Решение № 468-НС/14.07.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, с което Централната избирателна 

комисия не е обявила за избран Бойко Борисов от листата на 

коалиция ГЕРБ – СДС, в Шестнадесети изборен район – Пловдив, и 

в Двадесет и пети изборен район – София.  

Жалбата на Корнелия Нинова е оставена без разглеждане 

поради липса на правен интерес –  и в двата случая жалбите са 

оставени без разглеждане. Докладвам ви го за сведение. 

Това са моите доклади в тази точка. 

Колега Стоянова, имате ли готовност да докладвате? 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази точка ви докладвам преписка с 

вх. № МИ-10-32 в папка от днешна дата с мои инициали. Това е 

искане от ПП ВОЛЯ чрез Кристиан Гьошев да бъдат изплатени суми 

по изпълнителен лист. Приложен е оригиналният изпълнителен 

лист; изискано е становище от правното звено към администрацията 

на Централната избирателна комисия; има приложен и контролен 

лист. 

Докладвам за одобрение за изплащане на сумата, като бих 

искала да кажа, че становището на колегите от правното звено по 

отношение на изплащането на тези суми е изключително детайлно и 

доста добре написано. Ако желаете, може да се запознаете с него. 

Изплащането на този тип задължения на общински избирателни 

комисии особено по дела, по които ЦИК по никакъв начин не е била 

конституирана като участник в делото, продължава да буди 

недоумение. Така или иначе в настоящата ситуация на база на едно-

единствено решение на Върховния административен съд, което в 

мотивната си част споменава задължението на Централната 
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избирателна комисия да плаща такъв тип възнаграждения, 

предлагам сумата да бъде одобрена за изплащане на база на 

приложеното становище, контролния лист и искането на ПП ВОЛЯ 

чрез представляващия я адвокат Кристиан Гьошев. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? 

Моля, режим на гласуване за одобряване предложението на 

колегата Стоянова. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият доклад е с вх. № НС-08-6-2 

от 9 август 2021 г. – в същата папка. Това е съобщение за връчване 

на частна жалба от Административен съд – Благоевград. Връчват ни 

препис от частна жалба срещу Определение № 1382 от 2021 г. 

постановено по адм. дело 158/2021 г. на Административен съд – 

Благоевград. С частната жалба се оспорва прекратяването на хода на 

делото, тъй като в мотивите си съдът е приел – само да кажа, че това 

е дело по Закона за отговорността на държавата. Иска се изплащане 

на претърпени вреди и имуществени пропуснати ползи за времето, в 

което лице, което е било отстранено от длъжността кмет от ОИК, е 

било възстановено на длъжността си, и за този период иска едни 

суми. 

Съдът казва, че, тъй като редът по Кодекса на труда се явява 

специален по отношение на общия ред по ЗДОВ, той няма право да 

търси по този начин възстановяване на тези пропуснати ползи и 

трябва да си ги търси по съответния исков ред по Кодекса на труда. 

Лицето обаче обжалва съответното Определение, като твърди, че е 

приложим редът по ЗДОВ. В момента частната жалба е препратена 

към Върховния административен съд, който ще се произнесе по 

същество, а ние сме уведомени и съответно ще вземем участие в 

това производство. Докладвах ви преписката за сведение. 
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Пояснявам за колегата Баханов: С това Определение 

Благоевград прекратява делото, като твърди, че не е заведено по 

съответния правен ред – вместо по ЗДОВ, е трябвало да си търси 

пропуснатите ползи по реда на Кодекса на труда, тъй като кметовете 

са в трудови правоотношения и работодател се явява общината, 

съответно има ред, по който да си търси пропуснатите ползи за 

времето, за което не е било на работа възстановеното лице. 

Последен доклад имам в тази точка с вх. № НС-04-02-89/1. 

Това е писмо по досъдебно производство, доколкото виждам, не за 

първи път идва в Централната избирателна комисия. Препращано е 

преди това от същия разследващ полицай, имало е и друга 

кореспонденция. Било е изпратено към един от РИК-овете, тъй като 

касае досъдебно производство във връзка с разследване по 

отношение на лица, които са били членове на секционни 

избирателни комисии.  

Докладвам ви го за сведение и за последващо одобрение на 

извършеното, тъй като съм дала указания към правното звено да 

изготвят писмо до областна администрация София, тъй като не е 

уточнено на територията на кой от изборните райони в област София 

са тези лица – има само имена, ЕГН и длъжност с последни три 

цифри от СИК. За да стане ясно кой точно, в кой РИК е бил – 

понеже няма РИК-ове, писмото ще е адресирано до областния 

управител с искане да бъде извършена справка по имената на тези 

лица – в кои секции са били членове. Питането на разследващия 

полицай е коя политическа формация е подала за тяхното участие, 

към коя секция са назначени, подписвали ли са протоколи от 

преброяване на бюлетините, изплащани ли са им възнаграждения и в 

какъв размер – все неща, които Централната избирателна комисия 

няма как да има като информация. Смятам, че областният управител 

разполага с нея, тъй като всички документи и книжа се съхраняват 

от РИК-овете в съответните териториални звена. В този смисъл към 

указанията, които съм дала, помолих да изпишат изрично: отговорът 

да бъде от областния управител към разследващите органи с копие 

до Централната избирателна комисия. 
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В този смисъл моля за одобрение за извършеното. 

Предполагам, че писмото се подготвя. Ако Комисията има друго 

виждане по въпроса, би могло да се отработи в движение и да се 

процедира по друг начин. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Имаме 

трите имена и ЕГН на лицата? Дали не е по-добре да поискаме 

информация от „Информационно обслужване“ АД в кои секционни 

комисии са били назначени, за да можем да укажем кои книжа да 

бъдат отворени, на коя РИК. Иначе трябва да отварят абсолютно 

всички книжа на трите РИК-а в София, за да ги намерят. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, просто не съм се сетила за това. 

Разбира се, че ще бъде по-лесно. Просто има и допълнителни 

въпроси, на които ние няма как да отговорим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моето 

предложение е първо да изискаме от „Информационно обслужване“ 

АД информация в кои секционни избирателни комисии са били 

назначени лицата, защото в базата данни ги има, и вече тогава да се 

изпрати информацията на областния управител в документите на 

кои РИК-ове да бъде търсено, за да се установи кой ги е предложил 

и всички останали неща, които казахте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре. В такъв случай, ако Комисията 

одобри този вариант на работа, просто протоколното решение ще 

бъде препратено към правното звено, за да могат да съобразят при 

изготвянето на писмата. Първо ще поискаме от „Информационно 

обслужване“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви становища или предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на протоколно 

решение за начина, по който предложихме да бъде отговорено на 

разследващите органи. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 
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Колеги, преминаваме към точка шеста: Доклади по 

административни преписки. Първият докладчик съм аз. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

Във вътрешната мрежа има папка с моите инициали и ще ви 

помоля да се запознаете с документи по Докладна записка на 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-317/ 

09.08.2021 г. относно предоставяне на отчет по политики и програми 

към 30 юни 2021 г. за изпълнение на програмния бюджет на 

Централната избирателна комисия. Към тази докладна записка е 

предложен отчетът по политики и програми, отчет за изпълнение на 

програмния бюджет на Централната избирателна комисия към 

30 юни 2021 г.; писма до председателя на Народното събрание с 

приложени към писмото информация на електронен носител, 

хартиен носител на отчета и резюме на отчета; писмо до 

председателя на Сметната палата със същата информация, която му 

се изпраща и писмо до Министерството на финансите – дирекция 

„Бюджет“, с което на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 408 на 

Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнение на 

държавния бюджет и в съответствие с указанията на 

Министерството на финансите, цитирани като № 3 от 5 юли 2021 г., 

изпращаме декларация-потвърждение, че подробен отчет към 

30 юни за изпълнение на програмния бюджет на Централната 

избирателна комисия е изпратен в Министерството на финансите в 

електронен формат по електронна поща, посочена в писмото. Освен 

това е качена и самата декларация, която Централната избирателна, 

комисия като първостепенен разпоредител с бюджет, декларира, че 

отчетът на ЦИК за изпълнение на бюджета в програмен формат към 

30 юни 2021 г. е изпратен на Министерството на финансите в 

изпълнение на изискванията на законите и постановленията, които 

току-що ви цитирах. 

Моля да се запознаете с проектите за писма, с проекта за 

декларация, която трябва да бъде подписана от главен счетоводител 
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и председател  – в случая е подготвена като текст, да бъде подписана 

от мен и от заместващия главния счетоводител Валерия Бончева, 

както и с отчета за изпълнение на програмния бюджет, който е качен 

във вътрешната мрежа, и с резюмето на този отчет, които ще бъдат 

изпратени, както ви предложих, до председателя на Народното 

събрание, до председателя на Сметната палата и самият отчет да 

бъде изпратен на Министерството на финансите. 

Колеги, ако сте се запознали с всички тези документи, моля, 

режим на гласуване за одобряване на така предложения отчет за 

изпълнение на програмния бюджет към 30 юни 2021 г.; одобряване 

текстовете на трите писма и приложенията към тях, които ще бъдат 

изпратени, както и упълномощаването ми да подпиша декларацията 

с текста, който ви прочетох, за председател на Централната 

избирателна комисия. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващият ми доклад е с молба за последващо одобрение на 

писмо, което се намира във вътрешната мрежа с моите инициали и 

което е изпратено с изх. № ЦИК-06-26 на 6 август 2021 г. до госпожа 

Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществените 

поръчки. Подписано е от председателя и заместник-председателя 

колегата Димитров.  

Това е искане за разяснение във връзка с необходимостта да 

се ползват стенографски услуги и възможността да не се обявява 

обществена поръчка, тъй като, знаете, че Централната избирателна 

комисия е задължена съгласно Изборния кодекс да води 

стенографски протоколи за своите заседания, които в съответния 

указан срок трябва да бъдат публикувани на страницата на 

Централната избирателна комисия. В периода по време на 

организацията на избори всеки ден имаме дълги заседания, 

независимо от работни, почивни или празнични дни. При изборите 

за Народно събрание сме надхвърлили прага от 70 хиляди лева, 
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който е предвиден в Закона за обществени поръчки, за обявяване на 

такава обществена поръчка. Знаете, че стенографските услуги се 

изпълняват от физически лица, с които ние сключваме граждански 

договори. По тази причина се изисква становище от Агенцията за 

обществени поръчки. Моля ви за последващо одобрение за текста на 

писмото, което вече е изпратено. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, отново в моя папка трябва да е проект за писмо до 

господин Цветарски, председател на Националния статистически 

институт, с което да поискаме информация от НСИ съгласно чл. 52 

от Изборния кодекс, с което се уреждат възнагражденията на 

членовете на Централната избирателна комисия и необходимостта 

да изискаме информация от НСИ за средно-месечното 

възнаграждение на наетите лица по трудови и служебни 

правоотношения в обществения сектор, която да ни бъде 

предоставена за второто тримесечие на 2021 г. Моля ви за одобрение 

на текста на това писмо. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № МИ-15-225/06.08.2021 г., 

адресирано до колегата Севинч Солакова: 

„Здравейте, госпожо Солакова! В продължение на нашия 

разговор Ви изпращам Методика на разпределение на мандатите на 

Общински съвет – Кресна, от проведените избори през 2019 г. и 

листите на политическите партии“. Моли се за потвърждение дали 

следващият общински съветник, който трябва да влезе в общински 

съвет от квотата на ГЕРБ на мястото на трагично загиналия Валери 
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Димитров, е Асен Димитров Андреев или Спаска Методиева 

Стоянова.  

Изпратено е от мейла на ОИК, но не е ясно от кого от ОИК. 

Това, което те са изпратили – може да се запознаете в моята 

папка, са Методиката за разпределение, която е направена от 

„Информационно обслужване“ АД и регистъра на кандидатите, с 

които е регистрирала кандидатската листа на ПП ГЕРБ. 

От Методиката на изчисленията се вижда, че има сработили 

преференции и пет кандидати са получили повече от 7% от 

действителните гласове. Това, което не са направили, според мен е 

въз основа на тази Методика и в изпълнение на чл. 454, ал. 3 да 

обявят списък А на лицата, които са преминали 7%-ата граница по 

ал. 2, които имат тези гласове и съответно да преподредят по този 

начин списък А с лицата, които са получили повече от 7% от 

гласовете, подадени от кандидатска листа, а списък Б са останалите 

кандидати от кандидатската листа по начина, по който са подредени. 

Ако бяха направили това нещо, нямаше да има въпрос кой е 

следващият кандидат. Но понеже, очевидно, и през 2019 г. 

общинските избирателни комисии са действали по начин, по който 

през 2015 г. действаха, а именно не обявяваха списък А и списък Б, 

сега се чудят кой е кандидатът, който трябва да обявят. 

Подредих списък А и списък Б и за мен е ясно, че кандидатът 

е Асен Димитров Андреев. Въпросът ми е: дали да им изпратим 

отговор, че това е кандидатът, или да им укажем, да си вземат 

решение, да определят списък А и списък Б в изпълнение на чл. 454, 

ал. 3, и ще им стане ясно кой е кандидатът, който трябва да обявят, 

защото това е тяхна работа. Затова не съм подготвила и текст на 

писмо. Смятам, че това е тяхна работа и те трябва да определят кой е 

кандидатът, който трябва да обявят за избран. 

Колеги, ако сте съгласни с второто предложение – да им 

отговорим, че съгласно чл. 454, ал. 3 трябва да определят списък А и 

списък Б и по този начин ще определят кой е следващият избран на 

мястото на Валери Димитров, ви моля за гласуване за одобряване 

текста на това писмо. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: 10 (Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първата преписка е с вх. № ЦИК-

09-319/09.08.2021 г. и е Докладна записка от Красимира Манолова – 

текстът е в моята папка. Тя е относно заплащане на 

„Информационно обслужване“ АД по Договор № 27 от 29.06.2021 г. 

С тази записка се предлага да бъде извършено плащане по точка 

първа 1.1. от Договора съгласно фактура, която е приложена към 

преписката от 5 август 2021 г. Стойността на дължимото е 

3 млн. 852 хил. лв. с ДДС. От общия договор всъщност остава да се 

представи фактура за издаването на бюлетина. За него след две 

минути ще кажа две думи.  

Преписката е набъбнала, тъй като ние сме приемали два пъти 

решение, частично сме приемали изпълнение. Сега вече те са ни 

написали писмо и са ни изпратили фактурата. Имаме протокол, с 

който сме упълномощили председателя да подпише приемо-

предавателния протокол на 3 август. Това е, което мога да 

докладвам. 

Предлагам да одобрим с протоколно решение изплащането на 

сумата по този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението на колегата Димитров. 

Ако нямате предложения, моля за одобряване и 

упълномощаване на изпълняващия длъжността председател да бъде 

извършено плащане на „Информационно обслужване“ АД по 

Договор № 27 от 29 юни 2021 г. в частта, в която е приета работата 

за компютърната обработка на резултатите от изборите, а именно по 

т. 5.1.1. от Договора съгласно изпратена фактура и докладвана от 

колегата Димитров. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Втората преписка, към която 

преминаваме, е с вх. № ЦИК-09-315/06.08.2021 г. – Докладна 

записка отново от Красимира Манолова – директор на дирекция 

„Администрация“, и е свързана с техническа дейност – да се 

публикува отчетът за касовото изпълнение на бюджета и отчетът на 

касовото изпълнение на чуждите средства към месец юли 2021 г. 

Отчетът е приложен. Имаме задължение да го публикуваме като 

първостепенен разпоредител и предвид изложените таблици с 

разходите и салдото, моля Комисията да приеме решение за 

публикуване на приложенията към докладната записка – отчетни 

документи, за месец юли 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля режим на гласуване за публикуване на този отчет. 

Гласували 9 членове на ЦИК: 9 (Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Третата преписка е писмо с 

вх. № НС-03-139/09.08.2021 г., постъпило от администрацията на 

Министерския съвет. То е по повод писмо от Атанаска Цачева от 

община Аксаково – администрацията. Имаме копие от това писмо. С 

него се иска да се осигурят необходимите средства за изплащане на 

дължимите възнаграждения на СИК за работата в извънредна 

епидемична обстановка при провеждане на изборите на 4 април – 

обръщам внимание – сега са се сетили. Направили са подробна 

таблица. Сумата е общо 7000 лв.  

В отговор на това искане Министерският съвет ги е 

информирал, че в изпълнение разпоредба – чл. 17, ал. 1 от 

Постановлението, свързано с тези избори, е изготвен в срок 31 май 

2021 г.; представен е на министъра на финансите отчет за реално 



24 

извършените работи и таз план-сметка е закрита. Докладвам това за 

информация. Те сега са се сетили да искат нещо, което е трябвало да 

поискат най-късно през месец май. Номерът на преписката е МИ-04-

1/05.08.2021 г. от госпожа Виолета Лорер, заместник-министър на 

финансите и с нея се иска да се покрият разходите за командироване 

на участниците в ОИК, които пътуват за заседание. Самите 

администратори от Министерството на финансите са цитирали 

Решение № 1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, в което е ясно 

записано, че тези разходи са за сметка на държавния бюджет, тоест 

на Министерския съвет. В този смисъл не дължим отговор – да 

цитираме това решение, където ясно е записано кой покрива тези 

разходи. Да, те са дължими, но не от нашия бюджет. Докладвам ви 

го за сведение, няма да им пишем писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря, колега Димитров. 

Аз не можах да намеря преписката във вътрешната мрежа. Не 

знам защо не е качена. Уговорката беше, че всичко ще се качва.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Току-що виждам писмо до 

Националната полиция, отдел „Разследване“, господин Пламен 

Велев, разследващ полицай, който с писмо с вх. № НС-04-02-

245/22.07.2021 г. е поискал да направи заверено копие от регистъра 

на инициативните комитети, националният референдум на 

6 ноември 2026 г. Копието е направено. Той се интересува от 

участието на господин С.        Щ.        , който е представлявал 

някакъв комитет в този референдум, но изровиха страницата от 

регистъра и всъщност е приложено към този отговор. Това е моето 

предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако нямате предложения и становища, моля, режим на гласуване за 

одобряване изпращането на това писмо с приложението, както го 

докладва колегата Димитров. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Георги Баханов, 
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Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Силвия Стойчева); против – няма. 

Колега Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви писмо с вх. № НС-06-643, 

което е във връзка със сигнал, който сме коментирали; НС-623-668/ 

27.07.2021 г. Това беше писмо от участник в секционна комисия, 

който твърдеше, че неправилно са му изчислили възнаграждението. 

Докладвам ви отговора от община Марица, област Пловдив. 

В писмото си община Марица ни уведомява за начина, по 

който са извършвани разплащанията и прилагат информация за 

изплатените суми конкретно на това лице, тъй като за различните 

лица в различните им качества, няма отношение към преписката към 

настоящия момент да ни изпращат всичко. За това лице има 

приложена информация. Пише, че изплащането е извършено на два 

етапа, тъй като 50% по т. 2 за участие в извънредни обстоятелства не 

са били начислявани на първото плащане, но е изплатено при 

следващото. Тъй като отговорът е изпратен с копие до лицето, което 

е подало сигнала, го докладвам само за сведение. Според мен от тук 

нататък Централната избирателна комисия не би трябвало да 

предприема друго, тъй като в това писмо се съдържа отговорът на 

поставените от лицето въпроси. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви становища по доклада? Няма. 

Колега Чаушев, заповядайте в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви НС-04-

02-184/06.08.2021 г. Това е искане от СДВР от разследващ полицай 

Костов, който иска информация за едно лице, подкрепящо 

списъците на БЗНС, по предварителна проверка по описа на 

Софийска районна прокуратура и ни казва, че не е изпратено писмо 

до настоящия момент във връзка с друго аналогично искане. Аз 

проверих – ние сме изпратили на разследващия полицай съответните 

искани документи. Опитах се да се свържа, но не успях. Засега го 

докладвам за сведение.  
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Всъщност ние сме им изпратили документите. Предлагам 

отдел „Правен“ да се обадят на посочения номер и да видят точно 

дали са постъпили и да продължат съответно преписката, ако има 

нужда. По принцип сме изпълнили задължението си. Документите са 

по пътя, а може и да са получени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващият докладчик в тази точка съм аз. 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, е 

качена докладна записка с вх. № ЦИК-09-321/10.08.2021 г. Това е 

предложение на директора на дирекция „Администрация“ за 

назначаване на служител в администрацията, а именно асистент на 

председателя. Знаете, че там длъжността е свободна и всъщност 

изпълняващият функциите беше на граждански договор по време на 

изборите. Сега се предлага да се назначи Н.          И.          – 

момичето, което работеше при нас отново на граждански договор в 

секциите извън страната. Предлагам ви да се запознаете с текста на 

докладната записка, с проекта на трудов договор и длъжностната 

характеристика, като длъжностната характеристика, която е 

предложена е тази, която е ползвана при последния назначен на 

трудов договор асистент на председателя. В тази връзка се налага и 

промяна на щатното разписание, за да бъде променена длъжността 

освен асистент на председателя, да бъде добавено „старши експерт – 

асистент“ на председателя, тъй като кодът на длъжността отговаря 

на кода на старши експерт. Предложението е да направим промяна в 

щатното разписание, като добавим „старши експерт“ на позиция 3 – 

асистент на председателя, и въз основа на утвърденото щатно 

разписание, да вземем решение и да назначим на трудов договор със 

срок за изпитване в полза на работодателя шест месеца Николета 

Иванова. 

Моля за становища. 

Ако няма, режим на гласуване за протоколно решение, с 

което да ме упълномощите да утвърдя промените в щатното 

разписание, както ви докладвах, и да подпиша трудовия договор на 

Николета Иванова, както е предложен във вътрешната мрежа. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Димитров. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам няколко различни преписки, 

повечето са писма. 

Писмо с вх. № ЦИК-07-74/03.08.2021 г., с което 

председателят на Централната комисия на Руската Федерация кани 

председателя на българската ЦИК и евентуално един придружаващ 

да наблюдават изборите, които са на 19 септември 2021 г. Тъй като 

това са тридневни избори, в които се гласува – на 17, 18 за различни 

позиции за Федерацията, местни съвети и прочие – те приеха 

американската система, и в един ден гласуват за всичко.  

В момента го докладвам за сведение. Трябва да изчакаме 

госпожа Нейкова, тъй като поканата е персонална, въпреки че е 

адресирана до господин Андреев. Ако има нещо важно, покриват 

петдневен престой, който включва настаняване и транспорт. Има и 

срок до 31 август, в който трябва да има регистрация, евентуално 

потвърждение и така нататък. Докладвам го за запознаване. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-78/05.08.2021 г., с което 

азиатската мрежа за свободни избори ни уведомява, че ще имат 

онлайн конференция и ни канят да присъстваме. Отново в центъра 

на дискусията е пандемичната обстановка. 

Имаме две писма от постоянното представителство във 

Виена. С първото ни уведомяват, че ще има мисия в Узбекистан и се 

набират дългосрочни наблюдатели. Писмото е с вх. № НС-04-01-8/ 

09.08.2021 г. и към него има втори текст, който е с всички условия, 

на които трябва да отговаря, най-вече с какъв бюджет трябва да 

разполага такъв дългосрочен наблюдател.  
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Предлагам и двете да ги приемем за сведение, но и да ги 

препратим към Обществения съвет. Такава е практиката, която сме 

приели. 

Имаме и едно писмо, което съм го дал за превод. Писмото е 

от 4 август 2021 г. Преводът го има в папката от 5 август 2021 г. 

Писмото е от господин М.       М.       , от името на Венецианската 

комисия. Той ще организира Осемнадесета европейска конференция 

на централните администрации или тези, които управляват изборите. 

Основната тема е епидемичната обстановка или избори в 

епидемична обстановка. Поканени сме специално. 

Засега го докладвам за сведение, но не е лошо Венецианската 

комисия да бъде уважена.  

Докладвам и още едно писмо с вх. № 07-77/05.08.2021 г. 

Докладвах ви го и преди бегло. Това е една молба от председателя 

на Арменската централна избирателна комисия и тя се интересува от 

специфична информация как ние, по-точно каква е процедурата, по 

която ние можем да снемем имунитета по искане на главния 

прокурор. Може би най-логично е и това ще е предложението ми да 

преведем Решение № 414/07.07.2021 г., с което сме снели имунитета 

на един такъв кандидат по повод искане на главния прокурор, 

свързано с купуването на гласове, нарушаване правата на 

гражданите. Може би, ако не е много дълго решението, в него ще 

може да бъде прочетена цялата процедура, ако искаме да бъдем 

любезни, разбира се. Другото е, да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не е ли 

по-правилно, ако ще им отговаряме, просто да се разпише 

процедурата от юристите каква е, без да изпращаме конкретни 

решения. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това е възможен отговор. Тъй 

като тя се е позовала на чл. 160, ал. 5 от Изборния кодекс, § 1 пита 

каква е точно процедурата, която следва България. Най-вероятно те 

имат избори, свързани с публични протести. Ще го препратя на 

юристите за евентуална чернова на такъв отговор и после ще я 

преведем. 
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Това са писмата ми за днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Гаврилов, заповядайте в тази точка. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря, госпожо 

председателстваща. 

Докладвам ви писмо от организация „Ние 2014“. То ще бъде 

за сведение, но си позволявам сега да го докладвам, тъй като 

получих вече може би четири в изборния период, но не съм ви губил 

времето с тях. Тъй като сега имаме малко повече време, ще ви 

отнема една-две минути да направя някои коментари. 

Става дума за мейл, изпратен до двадесет, тридесет адреса, 

по-точно до средствата за масова информация, партийни централи и 

институции за политически анализи, институции, ръководещи 

управленските процеси в държавата, до всички чужди посолства, 

страната и въобще до всички сънародници. Ясно е за какво става 

дума. 

Ще ви прочета първото изречение само: „В лекторатите по 

политология в University College с интерес се наблюдават и 

коментират събитията, ставащи в страната ни след изборната победа 

на „Има такъв прост народ“. Спестявам ви по-нататък текста, който 

е около една страница. Във връзка с него обаче имам въпрос и към 

председателя и към комисията: трябва ли всичко, което се получи на 

адреса на ЦИК, да му се дава входящ номер. Примерно ако получим, 

да кажем, промоция в „Лидъл“, трябва ли да им входящ номер и да 

губим държавен ресурс, за да се занимаваме с такива неща, в които 

нито въпрос се задава, нито някаква информация се подава. 

Подписано е анонимно, дори няма име на човек. Те се представят за 

студенти от University College. Но за информация University College 

има почти десетина ВУЗ-а във Великобритания, които са с такова 

заглавие. Все едно да кажа: ние сме студенти от университет. 

С това ще завърша. Разбира се, всичко това остава за 

сведение. Нека да имаме предвид да помислим за процедура, която 

ограничава, да спестим държавен ресурс. Не трябва всичко да се 
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чете в залата, да се губи времето на Деловодството да се въвеждат в 

системата неща, които нямат пряко отношение към нас. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря, колега Гаврилов. Тъй като ме споменахте и мен – да, 

моето мнение е същото. Включително в мандата 2014 – 2019 г. 

многократно сме обсъждали начина, по който може да бъде 

извършен такъв контрол. Това писмо е постъпило по електронната 

поща на ЦИК и някой трябва да извърши контрол и преценка дали 

да бъде заведено или не, дали да му бъде даден входящ номер, след 

което трябва да бъде разпределено, и преценка дали на докладчик, 

дали на председател, какво се случва с него. За мен това е въпрос на 

обсъждане, което трябва да направи Централната избирателна 

комисия в този състав и да прецени и определи. Съвсем възможно е 

с промяна в Правилника и в правилата за документооборота, да бъде 

взето такова решение. Аз също много пъти съм питала, ако 

пристигне търговска реклама от даден субект, какво се случва с тази 

реклама, и тя ли ще се заведе. В крайна сметка за момента 

практиката е такава и затова Ви го разпределих, тъй като основно се 

занимавате с преписки от чужбина. Това е моето мнение. Разбира се, 

че това нещо е за сведение. Според мен докладчикът също би 

трябвало да има преценка какво да докладва и какво да не докладва, 

но, пак казвам, това е въпрос на обсъждане и решение на цялата 

Централна избирателна комисия. 

Колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Исках да кажа, че трябва да ревизираме 

отношението си към анонимните сигнали и жалби, защото ние 

нямаме рамка, в която да поставяме определени, получавани по 

пощата, писма в тази категория. Да, приемаме, че в случай 

действаме заради охрана на обществения интерес, но считам, че в 

крайна сметка има ясни правила по отношение на анонимните 

сигнали и жалби, получени по имейл. Ако не бъдат удостоверявани 

подателите по някакъв начин, изобщо не следва да се занимаваме, 

защото това е механизъм за административен тормоз върху работата 

на Централната избирателна комисия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Съгласна съм с Вас, но това пак е въпрос на обсъждане и преценка 

как ще се случва – дали служителят в Деловодството, виждайки 

такъв мейл, ще има право да преценява и да връща отговор или 

изобщо да не го завежда и да го изтрие буквално, или какво ще се 

случи. Това е въпрос на преценка и на точно разписване на реда, по 

който би следвало да се случва това нещо. 

Предлагам да не го обсъждаме повече. Ще го обсъдим цялата 

Комисия. 

Колега Томов, заповядайте в точка „Разни“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-04-01-7/05.08.2021 г., с 

което от Постоянното представителство във Виена ни препращат 

вербална нота и прессъобщение на Бюрото за демократични 

институции и права на човека към ОССЕ относно невъзможността за 

разполагане на наблюдателна мисия за предстоящите парламентарни 

избори в Руската федерация. 

Писмото е качено във вътрешната мрежа, няма да го изчитам 

изцяло. Резюмирам накратко съдържанието му. Проблемът е свързан 

с това, че от страна на Руската федерация са наложени ограничения 

на броя на наблюдателите в контекста на епидемичната обстановка в 

страната. По преценка на директора на Бюро за демократични 

институции и права на човека и председателя на ОССЕ при тези 

ограничения е невъзможно да се проведе пълноценна мисия в 

Руската федерация по време на предстоящите избори. Докладвам го 

за сведение. 

Докладвам още едно писмо за сведение: вх. № НС-23-678, с 

което Генералното консулство на Република България във Валенсия, 

Испания чрез Министерството на външните работи препраща до 

Централната избирателна комисия два плика, съдържащи карти за 

гласуване, доклади и протоколи от машинното гласуване, които по 

непосочена в писмото причина не са предадени с чувалите с изборни 

книжа на изборите от 11 юли 2021 г. Описани са, не съм ги отварял. 

Докладвам също за сведение тази преписка. 
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Колеги, да ви докладвам и една преписка, която в последния 

момент ми беше връчена. Тя е с вх. № НС-09-109/06.08.2021 г. от 

следствения отдел на Софийска градска прокуратура във връзка с 

разследване № 293/2021 г. по описа на Софийска градска 

прокуратура. Институцията се обръща към нас за предоставяне на 

следната документация и информация: списък с регистрираните 

политически партии и коалиции в МИР – Пловдив град, за 4 април и 

за 11 юли 2021 г.; списък с регистрираните кандидати за народни 

представители в Шестнадесети многомандатен изборен район – 

Пловдив, на ПП „Движение за права и свободи“ за 4 април и 11 юли 

2021 г. – двата проведени парламентарни избори през тази година, и 

списък с избрани народни представители в Четиридесет петото и 

Четиридесет и шестото народно събрание от ПП „Движение за права 

и свободи“. Тази информация е и публично достъпна. Предлагам да 

вземем протоколно решение да изпратим тази информация. Аз ще я 

подготвя и ще я предоставя на администрацията за разглеждане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението. 

Моля да гласуваме с протоколно решение да одобрим 

изпращането на тази информация със съответното писмо до 

Софийска градска прокуратура по съответния номер на досъдебното 

производство. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колега Ципов, заповядайте в тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-08-

226/09.08.2021 г., с което ни изпращат разпореждане на 

Административния съд – Пазарджик, по административно дело 

873/2021 г. С това разпореждане ни задължават да окомплектоваме и 

да изпратим пълната преписка по Решение № 485-НС/29.06.2021 г. 

на Централната избирателна комисия, с което жалбата на В.             
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Г.        П.      от град Велинград срещу Решение № 162-НС/ 

06.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Пазарджик, е 

оставена без разглеждане. Предлагам да одобрим с протоколно 

решение изпращането на исканата информация от Административен 

съд – Пазарджик. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля режим на гласуване за протоколно решение за одобряване 

изпращането на исканата информация. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Заповядайте, колега Стойчева, в точка „Разни“. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, по електронната поща на 

Централната избирателна комисия е постъпило запитване от 

госпожа С.     Б.     , която се интересува как може да се сключи 

договор с Централната избирателна комисия за реклама по време на 

предстоящите избори, отразяване на изборни събития от медиен 

сайт и какви са условията и редът, за да се стигне до такъв договор. 

Необходим ли е лиценз?  

Предлагам да изпратим отговор на посочения имейл, че 

подробен отговор на поставените въпроси може да бъде открит на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия в рубрика 

„Решения“, като посочим и съответния линк за по-лесно намиране 

на търсената информация, както и да цитираме Решение № 98 от 

22 май 2021 г. на ЦИК относно реда за предоставяне и разходване на 

средства за медийни пакети в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. Изискванията ще бъдат такива и за предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент. 

Ако одобрявате текста на писмото, да закрием заседанието с 

този отговор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 
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Колеги, чухте предложението на колегата Стойчева. 

Становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева Силвия Стойчева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. 

Насрочвам следващото заседание за 16 август 2021 г., 

понеделник, от 10,30 ч. с уговорката, ако нещо спешно се наложи за 

вземане на решение, ще се наложи на някой от колегите да бъде 

прекратен отпуска, защото до края на седмицата нямаме 

необходимия кворум, за да проведем заседание. 

Закривам заседанието. 

 

(Закрито в 12,25 ч.) 

 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


