
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 67 

 

На 29 юли 2021 г., четвъртък, се проведе заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н   р е д: 

 

1.   Предложение до президента на Република България за 

насрочване на частични избори. 

Докладва: Силвия Стойчева 

2.   Проект на решение относно определяне на 

възнагражденията на ОИК и СИК за частичните местни избори на 

3 октомври 2021 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

2а.  Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Севинч Солакова и Георги Баханов 

3.   Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4.   Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

5.   Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Силвия Стойчева, Димитър Димитров, 

Любомир Георгиев и Ерхан Чаушев 

6.   Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Любомир Георгиев, 

Димитър Димитров, Георги Баханов и Силвия 

Стойчева 

7.   Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева 

ОТСЪСТВАТ: Росица Матева, Цветозар Томов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Цветанка 

Георгиева. 

 

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

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме осем членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите: Росица Матева, 

Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов и Цветанка Георгиева. 

Колегата Стоянова малко ще закъснее. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1.  Предложение до президента за насрочване на частични 

избори – докладчик, госпожа Стойчева. 

2.  Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладват госпожа Солакова и господин Баханов. 

3.  Машинно гласуване – докладчик, господин Войнов. 

4.  Медийни пакети – докладва господин Димитров. 

5.  Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици – госпожа 

Стойчева и господин Димитров. 

6.  Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, господин Георгиев, Димитров и господин 

Баханов. 

7.  Разни – докладчик, господин Димитров. 
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Имате ли предложения за допълване? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В точка „Доклади по дела, жалби и 

сигнали“ да ме включите. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, т. 2 всъщност е 

проект на решение за определяне на възнаграждение на членове на 

ОИК и СИК за частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проектът на 

решение ще стане т. 2, а възнагражденията ще са т. 2а. 

Други колеги?  

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка 

„Доклади по административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, няма други 

предложения. 

Подлагам на гласуване така предложения дневен ред с 

направените изменения и допълнения. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева) 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

 

Точка 1. Предложение до президента за насрочване на 

частични избори. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от Общинска избирателна комисия – 

Стражица, с което същата уведомява Централната избирателна 

комисия, че с решение № 121-МИ от 16 юли 2021 г. на основание 
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чл. 42, ал. 1, т. 8 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и 

местната власт е обявила предсрочното прекратяване на 

пълномощията на кмета на община Стражица, област Велико 

Търново, Румен Стефанов Павлов.  

Към писмото са приложени съответните решения на ОИК, 

копие от протокола от проведеното заседание на ОИК – Стражица, 

както и копие от заявление от Румен Стефанов Павлов, с което 

заявява, че поради избирането му за народен представител следва 

правомощията му като кмет да бъдат прекратени. 

След като разгледа представените документи, Централната 

избирателна комисия намира, че ОИК – Стражица, е представила 

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

Изборния кодекс, поради което предлагам да приемем следното 

решение: предлага на президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико 

Търново.  

Може придружаващото писмо до президента на Републиката 

да го гласуваме заедно с проекта на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване проекта на решение относно 

предложение до президента за насрочване на частични избори за 

кмет на община Стражица, област Велико Търново, ведно с писмото 

до президента. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Решението е № 483-МИ/29.07.2021 г. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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Точка 2. Проект на решение за определяне възнаграждения 

на ОИК и СИК за частични местни избори. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е проектът на 

решение за определяне на възнагражденията за частични избори. 

Ако не възразявате, да уточним, че става дума за частичните избори 

на 3 октомври. Предлагам ви приемане на такова решение, за да 

няма две отделни – знаете, с измененията в Изборния кодекс и 

въвеждането на машинно гласуване, в местните избори се наложи да 

приемем допълнително решение за допълване на решението ни от 

месец януари за яснота и прецизност с едно решение да определим 

възнагражденията.  

В размерите няма промяна, доколкото базата за определяне 

на тези размери е същата, защото е минималната работна заплата за 

страната, както и часовата ставка за тази година, определени с 

постановление на Министерския съвет, видно от методиката. 

Малка промяна в структурата има единствено по отношение 

на допълнителните възнаграждения. Допълнителните са посочени в 

т. 4, като т. 4.1. и т. 4.2. се отнасят за допълнителни възнаграждения 

на членовете на СИК, съответно за машинно гласуване и за 

предаване на протоколи на ОИК. 

Точка 4.3. определя допълнително възнаграждение както за 

членове на ОИК, така и за членове на СИК в извънредна епидемична 

обстановка. Тогава се получава допълнително възнаграждение в 

размер на 50 на сто от всяко едно възнаграждение, което получават 

членовете на ОИК и на СИК. 

Знаете, че имаме доста въпроси. След последните избори са 

по-малко. Надявам се вече да няма проблеми при прилагането на 

това решение относно 50% за всяко възнаграждение, което се 

начислява на член на СИК, ако е обявена извънредна епидемична 

обстановка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по проекта на решение? Имате ли предложения?  

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По-скоро е предложение и като 

въпрос: дали не трябва в т. 4.2. да добавим и техническите 

устройства при предаването? Протоколите и книжата, после книжата 

и материалите. Те са може би към материалите. Дали да не ги 

напишем вътре: протоколите, техническите устройства и книжата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тук става дума за предаването на 

ОИК. 

Уважаеми колеги, вярно е, че те предават записващите 

технически устройства и те са общо във формулировката 

„Материали“. Предлагам ви, ако искате, така да си остане, защото в 

методическите указания ние точно ще кажем кои материали, какво 

се предава на ОИК, за да не възникнат недоразумения, особено в 

случаи, когато извън тези членове, които предават, в ОИК остават 

други упълномощени членове да предават машината за гласуване на 

определени от Централната избирателна комисия лица. Затова ви 

предлагам да остане така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

ведно с Методиката за определяне на възнагражденията на 

членовете на ОИК, СИК, ПСИК и специалисти за произвеждане на 

частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Решението е № 484-МИ/29.07.2021 г. 

Преминаваме към точка 2а от дневния ред. 

Заповядайте, господин Баханов. 
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Точка 2а. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви искане с вх. № МИ-27-152 от 

22.07.2021 г. до председателя на Централната избирателна комисия. 

Искането е подписано от председателя и секретаря на ОИК – Мизия, 

във връзка с проведено заседание на ОИК – Мизия, за заплащане на 

възнаграждение на това заседание. 

На заседанието са присъствали: председател, двама 

заместник-председатели, секретар и 9 членове. Заседанието им е във 

връзка с вземане на решение, като заличава един общински съветник 

от ПП ГЕРБ и обявяват за избран за общински съветник следващия в 

кандидатската листа на ПП ГЕРБ. Предишният е заявил, че не желае 

да встъпи в правомощията си на общински съветник.  

Решението е от 16 юли 2021 г. Изготвен е контролен лист и 

счетоводна справка. Общата сума е 714,21 лв. с ДДС.  

Уважаеми колеги, предлагам, тъй като са изпълнени всички 

изисквания на закона, както и решенията на Централната 

избирателна комисия, да вземем решение, с което да изплатим 

исканото възнаграждение за едно заседание, проведено на 16 юли 

2021 г. на ОИК – Мизия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на колегата Баханов за изплащане на 

възнаграждение за проведено заседание от членовете на ОИК – 

Мизия.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ МИ-27-155 от ОИК – Плевен. Подписано е също от председател и 

секретар и подпечатано с печата на комисията. Желаят да изплатим 

възнаграждение на председателя на ОИК за дежурство, дадено на 
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19.07.2021 г. Същото е за процесуално представителство на ОИК по 

адм. д. № 567/2021 г. по описа на Административен съд – Плевен. 

Представени са и доказателства, а именно протоколът от 

заседанието, на което присъства председателят. Също така има 

контролен лист и счетоводна справка. Общата сума е 63,84 лв. 

Предлагам да вземем решение за изплащане на възнаграждение на 

председателя на ОИК – Плевен, за проведеното дежурство на 

19.07.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението за изплащане на възнаграждение на ОИК – 

Плевен. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. 

№ МИ-27-151/22.07.2021 г. от ОИК – Благоевград, подписано от 

председател и секретар и подпечатано с печата на комисията. Става 

въпрос за проведени четири на брой дежурства в периода от 13 юли 

2021 г. до 19 юли 2021 г.: на 14 юли от председателя, на 15 юли от 

председател и секретар, на 16 юли – председател и секретар, и на 

19 юли – председател и секретар. 

На 14 юли е проведена клетва на новоизбрания кмет и дадено 

дежурство от председателя на ОИК – Благоевград, за провеждане на 

клетва на новоизбрания кмет на община Благоевград; на 15 юли са 

дадени дежурства относно изготвяне на удостоверение за 

новоизбрания кмет, изготвяне на удостоверение на новоизбран през 

месец май общински съветник – дежурството е от председател и 

секретар; на 16 юли – също председател и секретар, за изготвяне на 

преписка по писмо на Централната избирателна комисия и писмо на 

ОД на МВР – Благоевград, и изпращане писмо до разследващия 

орган; на 19 юли дежурството е от председател и секретар за 
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архивиране на документи и предаване на общинската 

администрация за съхранение. Има изготвен контролен лист и 

счетоводна справка. Общата сума е 426,93 лв. с осигурителни 

вноски.  

Предлагам да вземем решение, с което да изплатим исканите 

възнаграждения за проведените четири дежурства в ОИК – 

Благоевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на  

гласуване предложението за изплащане на възнаграждения за 

дежурства на членове на ОИК – Благоевград. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Колеги, изчерпахме т. 2а. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 3. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-7-

201/26.07.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и е във връзка с наше 

писмо от 22 юли 2021 г., свързано с изпълнение на задълженията по 

Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. Докладвам ви писмото за 

запознаване и ви предлагам да се обсъди на работна група. 

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-11-177/27.07.2021 г. 

Писмото отново е от „Сиела Норма“ АД и с него ни изпращат 

доклад относно изпълнение на задълженията по Договор № 19 от 

18 юли 2021 г.  

Изпращат ни и доклад с информация за постъпилите 

обаждания, включително и записите на всички разговори. Писмото е 
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с вх. № 23-670/27.07.2021 г. Докладвам ви го за запознаване и 

предлагам да се обсъди на работна група. 

Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-463/1 от 28 юли 

2021 г. Писмото е от Министерството на външните работи и с него 

ни уведомяват, че към 13,15 ч. на 28 юли 2021 г. са предадени 

всичките 421 броя СУЕМГ, с които е гласувано на изборите на 

11 юли извън страната.  

В тази връзка искам да ви уведомя, че всичките 431 куфара са 

описани в констативен протокол от наши представители на 

администрацията, като в протокола са описани всичките 

идентификационни номера на куфарите и номерата на пломбите. С 

този констативен протокол са оставени на съхранение на „Карго 

Партнер“. Докладвам ви това писмо за сведение. 

В тази връзка е и писмо с вх. № НС-04-02-259/27.07.2021 г. от 

Главна дирекция „Жандармерия“ и е във връзка с наше питане за 

пристигналите в склада СУЕМГ, с които е гласувано извън страната. 

От Жандармерията ни информират, че в Главна дирекция 

„Жандармерия“ не е получаван документ, с който да са вменени 

задължения на дирекцията по отношение на приемането и 

издаването на СУЕМГ. Служителите от дирекцията са извършвали 

дейност по външна охрана на склада, в който се съхраняват 

устройствата, и нямат отношение по дейностите на предаване на 

машините в склада, както и по изготвяне на свързаната с процеса 

документация. Твърдят, че от страна на полицейските служители е 

осъществен необходимият контрол, като във водената служебна 

документация са отразени времето на пристигане, транспортните 

средства, с които са транспортирани СУЕМГ, и длъжностните лица 

от логистичния център, и Министерството на външните работи, 

които са осъществили приемането и издаването на машините.  

Уважаеми колеги, във връзка с писмото от Жандармерията, 

предлагам да им напишем писмо, в което да ги уведомим, че във 

всички случаи, когато има движение на машини, които напускат или 
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пристигат в склада, трябва задължително да бъде уведомена 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения във връзка с направеното предложение от колегата 

Войнов да бъде изготвено писмо до Главна дирекция „Жандармерия, 

специални операции и борба с тероризма“ в бъдещи случаи да се 

има предвид, както е необходимо писмено становище на 

Централната избирателна комисия за допускане на лица до склада, 

включително и членове на Централната избирателна комисия, 

Централната избирателна комисия във всички случаи да бъде 

информирана за движението на специализираните устройства за 

машинно гласуване с оглед вземане на решение за осигуряване на 

представителство или даване на съгласие, съобразно конкретния 

случай. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всъщност дължим едно уточнение, 

че това по принцип е така. Главната дирекция много добре го знаят, 

след като в нито един случай досега няма изключение и Централната 

избирателна комисия е уведомявана. Това е единственото 

изключение, по повод на което те твърдят в момента, че не са били 

уведомени.  

В тази връзка предлагам по никакъв начин да не 

употребяваме формулировка „в бъдеще“, доколкото това е 

принципното състояние на нещата. Те са длъжни да уведомяват във 

всички случаи Централната избирателна комисия без изключение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до Главна 

дирекция „Жандармерия“ с направените допълнения по текста. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-09-97/ 

26.07.2021 г. от Върховна административна прокуратура. Отново 

искат информацията, посочена в тяхно писмо от 16 юли 2021 г., 

свързана с изложенията на Л.       Ц.        .  

Припомням, че на заседанието от 22 юли ние взехме решение 

да изпратим писмо до Върховна административна прокуратура, 

което е изпратено с изх. № НС-09-95/23.07.2021 г. Писмото е качено 

в моя папка. Вероятно прокуратурата не е получила първото ни 

писмо – твърдят, че не са получили въпросните сведения. Затова 

предлагам да им изпратим ново писмо, с което да ги уведомим, че на 

техния изх. № 301-2021 сме отговорили с писмо с изх. № НС-09-95 

от 23.07.2021 г., което, приложено, да им изпратим отново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението на колегата Войнов за изпращане на писмо до 

Върховна административна прокуратура, с уточнението, че в случай, 

че е необходима допълнителна информация, да ни посочат каква е 

тя.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, последното писмо е с 

вх. № НС-06-592/23.07.2021 г. от кмета на община Берковица и е във 

връзка с нашето искане да ни изпратят финалния или началния 

протокол от една избирателна секция – именно 39 секция. Те ни 

информират, че след като са разпечатили запечатаното помещение, 

не са намерили в чувала нито началния, нито финалния протокол и 

след проведен разговор с председателя на СИК същият ги е уверил, 

че началният и финалният протоколи, разпечатани от СУЕМГ, са 
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оставени в РИК – Монтана, при предаване на оригиналния протокол, 

смарткартите и флаш паметите. В тази връзка според мен има две 

възможности – или РИК – Монтана, да е предала на Централната 

избирателна комисия този финален и начален протокол, и другият 

вариант е да са били предадени на областната администрация, 

заедно с останалите книжа. Затова предлагам на първо време да 

възложим на администрацията да направи проверка в документите, 

получени от РИК – Монтана, дали случайно не фигурира началният 

или финалният протокол от тази секция. Ако не бъде намерен, 

тогава вече може да изпратим писмо до областния управител на 

Монтана. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 4. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, имайте малко търпение, има двадесетина преписки, 

които трябва да ви докладвам. 

Първата от тях е с вх. № НС-24-365 за сключен договор 

между „Ляв съюз за чиста и свята република“ и Българската 

национална телевизия. Имаме всички необходими документи. 

Стойността на сумата за изплащане е 25 500 лв. с включено ДДС. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Димитров. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с № НС-24-

472 между Телевизия „Европа“ АД и Инициативен комитет – Давид 

Леон Леви. Стойността на договора е 2940 лв. Имаме приемо-

предавателен протокол, сертификат. Документацията е пълна и 

предлагам да гласуваме изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за гласуване 

на това предложение. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е с вх. № НС-

24-524 за сключен договор между телевизия DSTV. Фирмата е Ай 

Ди Пи Медия. Ползвателят на пакета е ПП БРИГАДА. Стойността 

по фактура е 12 240 лв. с ДДС. Има приемо-предавателен протокол и 

останалите документи са изрядни, включително и документацията. 

Моля да гласуваме изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Номерът на следващата преписка е 

НС-24-517 за сключен договор между БНР и независимия кандидат 

Давид Леон Леви. Стойността е 1980 лв. с включено ДДС. Имаме 

пълна документация, приемо-предавателни протоколи. Моля да 

гласуваме сумата за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за одобряване на сумата за изплащане. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева). 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Номерът на следващата преписка е 

НС-24-30-75 – договор, сключен между БНР и ПП „Пряка 

демокрация“. Стойността е 2640 лв. с ДДС. Имаме пълна 

документация, включително сертификати за излъчване, протоколи за 

приемане на изпълнението на задачата. Предлагам да гласуваме 

сумата 2640 лв. с ДДС за изплащане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Номерът на следващата преписка е 

НС-24-452 за сключен договор между „Офф Медия“ и ПП „Мир“. 

Стойността на фактурата е 3000 лв. Имаме всички документи, 

сертификати за излъчване, копия от използваната площ на ОФ нюз, 

който е сайт. Предлагам да гласуваме изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали към всички 

преписки има съответния контролен лист? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. Той е предварителен, между 

другото, защото ако нямат налични, не се одобрява договорът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата фактура, която ни е 

представена е отново от „Офф Медия“, която поддържа сайта Off 

News. Номерът на преписката е НС-24-417 за сключен договор 

между „Офф Медия“ и Национално обединение на десницата – КОД, 

БЗНС, БДФ, СЕК. Имаме всички необходими документи, приемо-

предавателен протокол. Документирано е извършването на услугата.  
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Колеги, предлагам да гласуваме протоколно решение за 

изплащането на 2190 лв. с ДДС по този договор. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Следващият договор е с вх. № НС-24-418, сключен между 

„Офф Медия“ и ПП „Глас народен“. Стойността на фактурата е 

40 хил. лв. с включено ДДС. Имаме приемо-предавателен протокол 

и предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване на това предложение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Поредната фактура ни е изпратена 

от БНР по договор, сключен с ПП „България на труда и разума“. 

Стойността е 2217,060 лв. с ДДС. Имаме всички необходими 

документи – сертификати, протоколи. Предлагам да одобрим 

изплащането на тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение за изплащане на сумата, докладвана от колегата 

Димитров. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата фактура ни е 

представена от БНР. Тя е с номер на договор НС-24-428. Стойността 

е 14 199,060 лв. с включено ДДС. Имаме всички необходими 

документи, които доказват изпълнението на договора, протоколи, 
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сертификати за излъчване. Предлагам да гласуваме изплащането на 

тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор с № НС-24-413, 

сключен между „Труд“ и ПП БРИГАДА. Стойността на фактурата е 

6 хил. лв. с включен ДДС. Имаме представени документи, 

удостоверяващо изпълнението на договора, приемо-предавателен 

протокол. Предлагам да гласуваме изплащането на фактурата по 

този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договорът, който докладвам, е с 

вх. №  НС-24-435, сключен между Нова Броудкастинг Груп, Нова 

нюз и Партията на зелените. Неговата стойност е 2 995, 074 лв., с 

включен ДДС. Имаме приемо-предавателни протоколи, документи, 

удостоверяващи изпълнението на договора. Предлагам да гласуваме 

с протоколно решение изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предпоследният договор е сключен 

между Нет Инфо и Политическа коалиция „Национално обединение 

на десницата – КОД, БЗНС, БДФ, СЕК. Стойността на договора е 
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16 809 лв., като включва различни услуги, но най-вече използването 

на Нет Инфо. Имаме приемо-предавателни протоколи, документи, че 

договорът е изпълнен. Предлагам да гласуваме сумата, която ни е 

представена с фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С последния договор има проблем 

– не е изпълнен по правилата на Изборния кодекс. Договорът е 

сключен между „Авенир 11“ ЕООД, който издава вестник 

„19 минути“ и ПП „България на труда и разума“.  

Представена ни е фактура за 5 000 лв., включваща ДДС. 

Проблемът, на който нашият сътрудник е обърнал внимание, е, че в 

една от трите публикации на онзи малък вестник, няма надписа 

„Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Във всички 

е отпечатано, а в една липсва. Моето предложение, тъй като, става 

въпрос за три публикации в три страници, е да намалим сумата с 

една трета, тъй като в този си вид е нарушен Изборният кодекс. В 

единия брой липсва този надпис, а в другите два е отпечатано. 

Договорът е общ и касае три публикации. 

На страницата, на която е отпечатана рекламата, липсва тази 

добавка. Десет процента от стойността трябва да бъде намалена. 

Предлагам да остане за следващ доклад, тъй като това е 

единственият проблемен договор. В него има тази особеност. Ще го 

разгледам малко по-подробно и ще докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад нямате 

в тази точка. Благодаря. 

Колеги, преминаваме към точка пета: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. Госпожо Стойчева, заповядайте. 
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Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия са получени поредните сигнали от господин А.     К.      . 

Единият се отнася за непремахнати агитационни материали на 

територията на община Борино, област Смолян, а другият е за 

непремахнати агитационни материали на територията на село 

Драговищица, община Костинброд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Стойчева за изпращане на 

кмета на община Борино и Костинброд. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин 

Димитров – заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Още една жалба за разлепени 

агитационни материали от господин Ч.      , който представлява 

Сдружение „Аз обичам Пловдив“ и обилно е илюстрирал със 

снимков материал за различни точки в града, в които има все още 

плакати. Предлагам да се изпрати на кмета на общината по 

компетентност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Димитров този сигнал да 

се изпрати на кмета на община Пловдив. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият номер, който ще 

докладвам, е НС-20-252/23.07.2021 г. СЕМ ни уведомява, че не 

поддържа архив и не може да ни предостави запис на програма БГ 
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РАДИО, излъчена на 10.07.2021 г. в град Самоков. Изброени са 

честотите на БГ РАДИО, като БГ РАДИО няма честота в Самоков. 

Докладвам го за сведение. Вероятно е било по сигнал за 

предизборна агитация. Вече е загубен смисълът да следваме дали 

радиото е излъчвало нещо на 10 юли в Самоков. Няма как да го 

удостоверим дори с усилията на Съвета за електронни медии. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в точка пета е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред докладвам сигнал с 

вх. № НС-22-2425, който се състои от едно изречение: „Здравейте, 

докладвам за билборд на партия БСП в гр. Чирпан, бул. „Георги 

Димитров“ в посока Стара Загора“. Няма прикачено нищо. 

Технически мога да предложа да го препратим по компетентност на 

кмета на общината това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Георгиев за препращане на 

сигнала до кмета на община Чирпан. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам едно съобщение от 

Административен съд София – град, с което ни съобщават, че 

Административният съд е разгледал съответното дело и е определил, 

че отхвърля жалбата на господин Н.          Б.                 срещу Решение 

№ 461-НС от 11 юли на Централната избирателна комисия. Това 

определение е окончателно. Изпратили сме съобщение, получено от 

нашите юристи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка пета, 

господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: И аз ще докладвам от поредицата 

разлепени плакати и материали по една преписка, която пак е 

свързана с агитационни материали от град Септември.  

В моя вътрешна папка има проект на решение по жалба 

срещу Решение № 162-НС на РИК – Пазарджик. Става въпрос за 

разлепени агитационни материали в град Септември върху 

помещение, отдадено на коалиция „БСП за България“. РИК със свое  

Решение № 162-НС е отхвърлила жалбата.  

Ситуацията е описана в проекта и съобразно практиката на 

Върховния касационен съд такъв тип жалби – сигнал на гражданин, 

срещу решения, по които вече РИК се е произнесла, е процесуално 

недопустима, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от 

обжалването на решението. 

Такова е и последното решение – да го имаме предвид и за 

следващите избори: Решение № 8365 от 9 юли 2021 г. на Върховния 

административен съд по адм. д. № 7071/2021 г. – аналогичен случай. 

Предлагам да приемем този проект на решение, като вземем 

решение да оставим без разглеждане жалбата на В.          П.           

срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Решението е № 485-НС/29.07.2021 г. 

Следващ докладчик е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Докладвам ви, първо, за сведение преписка с № НС-04-124 от 

заместник-министъра на здравеопазването, с което той ни препраща 

жалба от Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и 
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мозък“, намираща се на територията на град Плевен, като твърди, че 

е в нашата компетентност. Но след като се запознах със 

съдържанието на жалбата, я докладвам само за сведение, тъй като 

считам, че тя действително, първо, изобщо не е адресирана до нас, 

правилно е била адресирана до министъра на вътрешните работи и 

министъра на здравеопазването. Колективът на МБАЛ „Сърце и 

Мозък“ – Плевен, се обръща към министрите, като молят да се 

извърши проверка на изложените от тях обстоятелства, които обаче 

касаят част от ръководството на болницата – обстоятелства, с които 

може да се запознаете в преписката, намираща се в моя папка от 

днес. Твърдят за търгуване с влияние, осигуряване на корпоративен 

вот, разпределяне на черна каса – неща, за които Централната 

избирателна комисия няма как да вземе отношение, тъй като 

определено не е компетентна. Докладвах за сведение преписката с 

вх. № НС-04-124/26.07.2021 г. 

Второто, което докладвам в тази точка, е преписка с вх. 

№ НС-23-668. Това е сигнал от господин Д.      Х.          , който е бил 

член на СИК на територията на село Бенковски, община Марица, в 

РИК 17 – Пловдивски. Сигналът е, че при изчисляването на размера 

на възнагражденията, които са получили СИК-овете, общината, 

която е изплатила възнаграждението, не е изчислила правилно 

сумите и на всички лица в тази община са били начислени по-малко 

от определените в наше Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. 

Докладвам го за сведение.  

В следващото заседание ще предложа проект по конкретния 

казус да изпратим писмо до съответната община, която да ни обясни 

как е извършила изчисляването на тези суми, тъй като имам някакъв 

спомен, че и от други общини секционни комисии са заявявали, че 

не им изплащат правилно възнагражденията. 

Ще подготвя проект на писмо, което ще докладвам на 

следващото заседание, да изпратим до съответната общинска 

администрация да ни обясни как е изчислила това възнаграждение, 
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тъй като смятаме, че Решение № 10-НС е достатъчно ясно и няма 

какво толкова да се разсъждава. Очевидно обаче има разлика в 

сумите, които са изплатени на едни секционни комисии в страната и 

на други. За да изясним фактическата обстановка, смятам, че е 

необходимо да вземем становище на общинската администрация. 

Извън това може би е редно да публикуваме на сайта на 

Централната избирателна комисия някакво кратко съобщение с линк 

към това решение, макар че изборите приключиха, но за следващи 

избори да обръщаме внимание на общинските администрации да не 

се получават такива разминавания, защото не е редно. Нормално е 

хората в цялата страна да получават едни и същи възнаграждения, 

още повече че те са освободени от облагане с данъци и върху тях не 

се начисляват никакви допълнителни тежести и би трябвало да ги 

получават чисти, както са определение в Решение № 10-НС. 

Приключих с този доклад и това, което предложих, е, първо, 

да изпратим писмо с искане от общинската администрация да 

обяснят как са изчислили тези суми – не съм подготвила проекта, но 

ще го подготвя днес. 

Второто ми предложение е да публикуваме съобщение на 

сайта на Централната избирателна комисия, адресирано до всички 

общински администрации: при изчисляването на размерите на 

възнагражденията на секционните комисии да съобразяват 

решенията на Централната избирателна комисия и факта, че върху 

тези възнаграждения не се начисляват никакви допълнителни такси, 

данъци и не се правят удръжки, както е разписано в Изборния 

кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стоянова? 

Подлагам на гласуване нейното предложение за изпращане на 

писмо до общинската администрация на територията на община 

Марица, както и публикуване на сайта на Централната избирателна 
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комисия на съобщение в смисъла, който предложи госпожа 

Стоянова. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Заповядайте, госпожо Стойчева, по точка пета. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, сигнал с подобно съдържание, което докладва преди 

малко колегата Стоянова, е изпратен и от госпожа Мария 

Димитрова, която е била заместник-председател на СИК в район 

„Западен“, област Пловдив. При получаване на възнаграждението си 

е установила, че то е на стойност 160 лв., а не 205 лв., както би 

трябвало да бъде по Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. Не е получила отговор от служителите в 

район „Западен“ на какво се дължи тази разлика и моли да бъде 

извършена проверка от Централната избирателна комисия.  

Предлагам да изпратим писмо със същото съдържание, което 

докладва преди малко колегата Стоянова, до кмета на район 

„Западен“ за извършване на проверка с указание, че начисляването 

на възнагражденията на членовете на секционните избирателни 

комисии се прави въз основна спазване на стриктните указания в 

Решение № 10-НС от 13 май 2021 г. на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева имате ли въпроси или нещо да 

допълните? 

Подлагам на гласуване предложението, както беше 

направено. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред. 
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Точка 6. Доклади по административни преписки. 

Във връзка с чл. 301, ал. 8 от Изборния кодекс, а именно, че 

актуализираната база данни на Централната избирателна комисия на 

технически носител се предоставя на президента на Републиката, на 

председателя на Народното събрание, на Министерския съвет, на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали 

кандидати, на социологически агенции, на библиотеки, на 

университети и на Българската академия на науките и на други 

организации, Ви предлагам проект на писмо, което е в моя папка, до 

Президента на Републиката и останалите лица съгласно 

разпоредбата на чл. 301, ал. 8 да изпратим тези данни във връзка с 

произведените избори на 11 юли 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

На следващо място, във връзка с посещението ми вчера с 

госпожа Красимира Манолова в НДК и срещата, която имах с 

господин Велков – председател на Съвета на директорите, по повод 

предоставянето на свободни помещения за нуждите на Централната 

избирателна комисия и предвид наличната кореспонденция от 

началото на тази година във връзка с инициативата на председателя 

на Четиридесет и четвъртото народно събрание като възможен 

вариант да се обсъди настаняването на Централната избирателна 

комисия в свободни помещения, намиращи се в сградата на НДК, ви 

уведомявам, че всъщност това, което господин Велков ми каза, става 

въпрос за дългосрочно предоставяне за ползване на тези помещения, 

които като площ са достатъчни, но имат нужда от вътрешно 

преустройство, което да обезпечи работата на Централната 

избирателна комисия с всички специфики на нашата дейност. Също 

така става въпрос на този етап за ползване под наем, като смятам, че 

условията, при които ще бъдат предоставени тези помещения, ако 
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има такава възможност, за да можем ние да вземем своето решение, 

трябва да разполагаме с писмена информация относно всички тези 

условия и ред, по който ще бъдат предоставени.  

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до 

председателя на Съвета на директорите на НДК – проектът е с № 978 

в моя папка от днес – да ни предоставят информация относно 

условията, при които се предвижда предоставяне на ЦИК на 

предложените помещения, включително извършването на 

преустройство на помещенията, изграждане на ИТ инфраструктура, 

срок за ползване и други обстоятелства, свързани с това, както и, че 

в случай, че между НДК и Народното събрание е разменена 

кореспонденция по повод настаняването на Централната 

избирателна комисия в тази сграда, да ни бъде предоставена тази 

кореспонденция, за да може Централната избирателна комисия да 

вземе своите решения. 

Имате ли друго предложение по текста? Няма. 

Подлагам на гласуване неговото изпращане. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Продължаваме с административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На първо място, ще ви докладвам 

отчетите на сътрудниците, които подпомагаха дейността на 

Централната избирателна комисия при приемането на документите 

от районните избирателни комисии. Те са приложени към докладна 

записка ЦИК-09-380/27.07.2021 г. Моля да ги видите.  

Всички отчети са представени с изключение на отчета на           

Л.          И.              К.            със сключен договор № 254 от 8 юли 

2021 г. – не е представен. Средствата за изплащането на 

възнагражденията са по план-сметката за изборите по § 02-02 

съгласно сключените граждански договори.  
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Предлагам ви да приемем решение за приемане на работата 

по гражданските договори със сътрудниците. Те наистина свършиха 

своята работа много качествено, в срок, с изключително добро 

отношение към работата, която им е възложена и изпълняват. Моля 

за протоколно решение и да възложим изплащането на 

възнагражденията по гражданските договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да 

одобрим работата на лицата, които подпомагаха работата на 

Централната избирателна комисия, по доклада на госпожа Солакова 

и изплащане на възнагражденията им при условията на сключените 

договори. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение писмо от 

Л.         И.        К.           с вх. № НС-22-24-22/26.07.2021 г. 

Предоставено е и за становище с оглед на това, че има сключен 

граждански договор – преди малко ви посочих номера на договора, 

всеки договор подлежи на изпълнение съобразно условията на 

договора.  

Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-259/26.07.2021 г. 

Получили сме писмо-справка от заместник-директора на 

териториално поделение на Национална агенция за приходите – ТД 

на НАП – София, за събрани принудително суми във връзка с 

решения на Централната избирателна комисия, които имат характер 

на наказателни постановления по прилагането на Изборния кодекс, 

съответно 2100 лв. и 4000 лв. общо. Посочени са датите, на които 

сумите са събрани и решенията с номера на Централната 

избирателна комисия по този номер, както ви казах, за сведение на 

ЦИК и предоставяне на главния счетоводител. 



28 

 

Докладвам ви постъпило писмо от РУ – Септември, до 

началника на Първо РУ към СДВР. Това писмо е препратено на Пето 

РУ с оглед местонахождението на Централната избирателна 

комисия. Във връзка с изпратено писмо от Централната избирателна 

комисия по повод извършена проверка за гласуване в нарушение от 

ГД ГРАО след произведените частични избори за кметове на 27 юни 

2021 г., ние сме изпратили писмо с приложени доказателства, както 

от ГДР ГРАО са ни били представени. Поискани са обяснения от 

председател и секретар. Уведомявам ви, че вчера предоставихме 

такова писмо на представители на Пето РУ СДВР – София, които да 

изпратят това на колегите си от град Септември. Пак казвам, става 

дума за гласуване в нарушение и изпращане на сигнала за наличие 

на данни за престъпление при гласуването в частичните избори за 

кметове на 27 юни тази година. 

Докладвам ви писмо от ОД на МВР – Шумен, с вх. № НС-04-

02-251/21.07.2021 г. във връзка с разследване по досъдебно 

производство № 155/2021 г. по описа на РУ – град Шумен, че са 

намерени, унищожени, скрити, повредени документи, множество 

избирателни бюлетини, изборни книжа, отнасящи се за избор за 

народни представители през 2021 г. за избор на кмет и на общински 

съветници на община Хитрино за избор на президент и 

вицепрезидент през 2016 г., два броя печати с надписи, посочени в 

писмото. Иска се предоставяне на информация относно съхранение 

на изборните книжа и материали за изборите за народни 

представители през 2014 г., изборите за кмет на община през 2019 г., 

както и за общински съветници, за президент и вицепрезидент през 

2016 г. Конкретно е зададен въпросът: какво се случва с изборните 

книжа след изтичане срока на съхранение и посочени решения на 

Централната избирателна комисия. Проектът на писмото отговор е 

във вътрешната мрежа.  

На първо място, трябва да кажем, че има два режима относно 

съхранението, съответно унищожаването на изборни книжа и 
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материали с условното общо такова наименование. Всички изборни 

книжа и материали от произведени избори, както са в чувалите, 

опаковани от секционните избирателни комисии, се съхраняват в 

посочените срокове в Изборния кодекс, съгласно чл. 287, ал. 8, 

чл. 338, чл. 445, ал. 7 и 8 и чл. 457, ал. 4 и 5. Както знаете, до 

произвеждането на следващите избори от същия вид те се 

съхраняват по специален ред. Централната избирателна комисия 

определя този ред. Достъп до запечатаните помещения има комисия, 

назначена със заповед на съответния кмет на община. 

Извън това обаче, тъй като се посочват и местните избори 

през 2019 г., много е вероятно да става въпрос за наречени условно 

„изборни книжа и материали“, но да става дума за формуляри както 

на бюлетини, така и на други формуляри, които не са предадени на 

секционните избирателни комисии. Ако те отговарят на това 

условие и са оставени за съхранение като резерв в рамките на 

общинската администрация и не са предоставени на секционната 

избирателна комисия, те подлежат на унищожаване след изтичане на 

сроковете за обжалване по ред, определен от кмета на общината 

съгласно решение на Централната избирателна комисия. Всички 

други изборни книжа и материали, които се съхраняват по 

специалния ред по посочените разпоредби в Изборния кодекс, 

подлежат на обработка за ценност на документите, както и за 

унищожаване при условия и по ред, определени в Закона за 

националния архивен фонд и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане. В този смисъл ви предлагам да изпратим 

отговор до разследващия полицай – господин Захариев, от РУ на 

МВР – Шумен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви две 

писма във връзка с изпратени такива до административните 

ръководители на Районна прокуратура – Бургас и Варна, тъй като 

има неприложени документи. Писмата са във вътрешната мрежа. От 

Варна сме получили писмо-искане, а за Бургас сме констатирали, че 

не са изпратени. Посочени са конкретно какви документи се 

прилагат. Предлагам да гласуваме анблок и двете писма във връзка с 

изпратени наши писма, сигнали за гласуване в нарушение от местни 

избори 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване изпращането на писмата.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо по електронната поща с вх. № МИ-22-14 от 27 юли 2021 г. с 

приложена разпечатка от наше Решение № 481-НС/26.07.2021 г. 

Молбата е от Й.            С.             Д.          чрез адвокат Гергана 

Юрукова във връзка с приетото решение с посочения номер на 

Централната избирателна комисия, с което ние предложихме на 

Президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство. Знаете, че ОИК – Кресна, обяви за предсрочно 

прекратени пълномощията на кмета на кметството на основание 

чл. 42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Този закон не предвижда ред за оспорване на 

решенията на ОИК. Процедурата е подробно уредена в чл. 42, ал. 4. 

Общинската избирателна комисия обявява прекратяването на 

пълномощията на кмета, включително в хипотезата на т. 4 на ал. 1. 

Съгласно ал. 5 решенията, които подлежат на оспорване, приети по 
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чл. 42 , в случаите, в които подлежат, се прилага реда на чл. 459 от 

Изборния кодекс. Съгласно ал. 4 на чл. 459 жалбата не спира 

изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго. 

Всички тези производства би трябвало в бързи срокове да се 

насрочват и да се произнася съдът. Явно в случая не става дума за 

това. Имаме информация и беше докладвано от колегата докладчик 

по Решение № 481, че има обжалване пред Административен съд – 

Благоевград, на решението на общинската избирателна комисия. То 

е спряно до приключване на образуваното дело за възобновяване на 

наказателното производство – наказателно дело № 709/2021 г., 

насрочено за 7 октомври 2021 г. 

Предлагам ви да изпратим писмо – проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа, до ОИК – Кресна, с приложеното писмо, както 

ви посочих, да поискаме да изразят становище и да приложат 

относими доказателства, изрично да посочат дали има съдебен акт за 

спиране изпълнението на решението на ОИК – Кресна, и да 

представят доказателства, ако има такива. Предлагам ви да посочим 

срок може би до 10 август, за да може Централната избирателна 

комисия да уведоми президента в случай на представени 

доказателства по повод на решението за предложение за насрочване 

на частичен избор в кметство Сливница, община Кресна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направеното предложение имате ли въпроси? 

Подлагам го на гласуване, както беше представено от 

госпожа Солакова. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Следващият докладчик в тази точка е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо от работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи във връзка с 
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приемането на изборните книжа от сформираните СИК извън 

страната.  

Информират ни, че Министерството на външните работи има 

готовност да ги предаде на Централната избирателна комисия в 

посочен – цитирам, от Вас ден и място за доставка. Също така 

предвид напрегната обстановка по сигурността в Република Южна 

Африка и засилените мерки срещу COVID-19 в Австралия, 

изборните книжа от изброените секционни избирателни комисии ще 

бъдат предоставени допълнително след тяхното получаване в МВнР.  

Цитирани са номерата на секционните избирателни комисии, за 

които не са още получени от съответните представителства 

материалите. Представям ви това писмо за сведение и предлагам да 

решим как ще определим дата, час за приемане на материалите, с 

изключение на седем секции. Да го разгледаме и да решим да им 

пишем кога и как. Да се възложи на администрацията да проучат 

къде може да се съхраняват – районните администрации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на колегата Георгиев, ви предлагам чрез директора на 

дирекция „Администрация“ да се възложи уточняване на 

възможностите в сградата, в която е настанена в момента 

Централната избирателна комисия, за приемане и съхраняване на 

изборните книжа от СИК извън страната и в зависимост от 

възможностите ще вземем решение кога ще бъдат приети, за да 

информираме Министерството на външните работи. 

В този смисъл ви предлагам колегата Георгиев да укаже на 

администрацията решението на Централната избирателна комисия. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Първата преписка, която ще докладвам, е с вх. № НС-04-02-

245/19.07.2021 г. Това е писмо от Министерството на вътрешните 

работи, Главна дирекция „Национална полиция“, в което се искат 

различни заверени копия и данни от регистъра на регистрираните 
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инициативни комитети по референдума от 2016 г. Предлагам 

направо да го пренасочим към господин Стойнев, който направи 

проверката и той отговаря за регистрите. Аз проверих, има такъв 

комитет в регистъра, който е достъпен онлайн – има такъв комитет, 

има и такова лице. Докладвам го, за да се пренасочи към господин 

Стойнев. 

Имаме административна преписка с вх. № НС-09-99 от 

27.07.2021 г., с която прокуратурата, по-точно Бюрото по защита на 

главния прокурор иска да бъде направена проверка за едно лице със 

съответното ЕГН, за да се провери неговата декларация, по-скоро 

достоверността на обстоятелствата в декларацията за 

несъвместимост. Написал съм писмо, което ще видите в моя папка, 

изпратено към „Информационно обслужване“ АД, за да се направи 

проверка по това искане. 

Имам и две преписки: НС-06-611/27.07.2021 г. – писмо от 

Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество към Общинския 

съвет в Брацигово. Към нас е изпратено копие, тъй като това е 

писмо, с което Комисията е реагирала на решение и писмо от 

Общинската избирателна комисия. Важното в това писмо е, че ОИК 

не е разследващ орган и няма право да изисква допълнителни 

материали по преписката. Докладвам го за сведение. 

Имаме и още едно писмо от община Омуртаг. Уведомление 

по реда на чл. 42, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. Касае се за случай по чл. 42, ал. 1, т. 13, 

свързано с настъпила смърт на един кмет в село Церовище. 

Подготвил съм кратко писмо, с което ги моля да ни предоставят 

копие от документа, удостоверяващ това събитие, тъй като такова 

копие нямаме. Когато го получим, ще можем да придвижим 

преписката към президентството. 

Другите преписки, които имам докладвам, са по-скоро в 

точка „Разни.“ С това приключвам докладите по тази точка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Димитров да изпратим 

такова писмо. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам и разпределена преписка, с 

която „Информационно обслужване“ АД иска да потвърдим приемо-

предавателни протоколи, извършването на определена дейност, но 

съм помолил юристите да напишат становище към тази преписка и 

тогава ще го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № НС-15-737/26.07.2021 г. с благодарност за бързата реакция 

на колегите от РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София. 

Бяхме им изпратили преписки от прокуратурата – постановление за 

образуване на досъдебни производства. Преписките са изпратени на 

Централната избирателна комисия, а ние им ги препратихме за 

съставяне на актове за нарушения по реда на чл. 487 от Изборния 

кодекс.  

Колегите от Двадесет и четвърти изборен район – София, ни 

изпращат писмо, в което посочват, че е съставен акт с удостоверение 

на административно решение срещу нарушител, който фигурира в 

постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство 

– знаете, докладвах ги на предходни заседание, за заснемане на вот. 

Имат решение за установяване на административно нарушение, 

издаден е акт и актът е изпратен на областния управител за 

съставяне на наказателно постановление. Тъй като резолюцията на 

прокуратурата е, че изпраща преписката, ведно с копие на 

настоящото постановление на ЦИК за налагане на административно 
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наказание, след вземане на отношение от компетентните органи по 

преписката, същата да се върне в Софийска районна прокуратура с 

изготвени наказателни постановления, предлагам с едно 

придружително писмо да им върнем, на първо място, оригиналната 

преписка на СДВР на МВР към Пето РУ и да им изпратим копие от 

съставения акт за налагане на административно нарушение с 

информация, че същият е препратен за издаване на наказателно 

постановление на областния управител на област София-град, за 

предприемане на действия по чл. 496, ал. 3 от Изборния кодекс. Това 

е предложението ми по тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на господин Баханов. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева).  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващата преписка е с вх. № НС-15-

733 от 23.07.2021 г., изпратена по имейл и след това в оригинал с вх. 

№ НС-15.736/26.07.2021 г. от председателя и секретар на РИК в 

Двадесет и пети изборен район – София, до председателя на 

Централната избирателна комисия. В отговор на наше писмо ни 

връщат изпратената им за послужване административнонаказателна 

преписка в оригинал, ведно с преписи от решение № 152-НС от 

22.07.2021 г. на РИК 25 – София, и акт за установяване на 

административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс, 

извършено от Д.     К.         с посочено ЕГН. 

Информират ни, че РИК 25 – София, е изпратила акта за 

установяване на административно нарушение (АУАН), ведно с 

копие от административнонаказателната преписка на областния 

управител на област София-град за предприемане на действия по 
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чл. 496, ал. 3. Приложен е вярно с оригинала АУАН, както и самото 

решение на РИК 25 – София. 

Уважаеми колеги, предлагам с едно придружително писмо да 

върнем на Софийска районна прокуратура преписката, която е във 

връзка с постановление за отказ за образуване на досъдебно 

производство от 11 юли 2021 г., тъй като същата ни е изпратена в 

оригинал, както и да им изпратим копие от съставения акт за 

установяване на административно нарушение. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Баханов. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, вх. № НС-09-92/ 

21.07.2021 г. от Районна прокуратура – Пазарджик, е постъпило 

искане в Централната избирателна комисия във връзка с водена при 

тях предварителна проверка по преписката под горния номер. 

Молят да ги уведомим има ли произнасяне от наша страна по 

жалба от В.             Г.             П.             от град Велинград, област 

Пазарджик, срещу решение на РИК – Пазарджик, решение № 162-

НС от 6 юли 2021 г., както има ли в случая нарушение на изборното 

законодателство, неизпълнение на служебни задължения или друго 

правонарушение, налагащо намесата на прокуратурата. 

Уважаеми колеги, подготвил съм писмо отговор до Районна 

прокуратурата – Пазарджик, във връзка и с приетото по-рано на 

Централната избирателна комисия решение по докладвано 

проекторешение от колегата Чаушев, ако не се лъжа беше Решение 

№ 485.  

Моля да погледнете – в моя папка има отговор на зададените 

от него въпроси: жалбоподателят няма правен интерес от обжалване, 
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както и самата допустимост на жалбата до Централната избирателна 

комисия срещу решение № 162-НС от 6 юли 2021 г. на РИК – 

Пазарджик, е абсолютна процесуална предпоставка, то изначалната 

ѝ липса по същество не е обвързано с процесуални срокове и 

игнорира възможността за последващо протичане на 

производството, в случая пред ЦИК (Решение № 8365/09.07.2021 г. 

на Върховния административен съд по адм. д. № 7071/2021 г.). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Баханов имате ли въпроси, предложения? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само една корекция в последния абзац: 

в този смисъл, след произнасянето на РИК – Пазарджик, и 

Централната избирателна комисия по производството, започнало по 

сигнала, не може да се извърши преценка за установени нарушения 

на изборното законодателство, още по-малко за неизпълнение на 

служебни задължения и други нарушения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на господин Баханов с направеното 

изменение. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

вх. № НС-15-737/23.07.2021 г. Имахме искане от председателя на 

трети въззивен състав, Апелативен специализиран наказателен съд 

за предоставяне на информация за лицето Милен Кутински – дали 

същият е бил назначен за секретар на секционна избирателна 

комисия № 51 в изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. и дали е участвал в работата на СИК и в предаване на 

изборните книжа на комисията по чл. 287 ИК в зала „Арена 

Армеец“.  
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От РИК 23 – София, са изпратили отговор, тъй като им е 

изпратено по компетентност, до председателя на трети въззивен 

състав по дело № 4432/2018 г. Апелативен специализиран 

наказателен съд с копие до председателя на Централната 

избирателна комисия. В отговор на писмото, изпратено по 

компетентност, отговарят, че е назначен за секретар на СИК в 

изборите за народни представители и е участвал в работа на СИК и в 

предаване на изборните книжа. В потвърждение на горното са 

приложени копия от списъчния състав на Секция № 51 и протокол за 

предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за 

съхранение в общинската администрация. 

Уважаеми колеги, предлагам това да остане за сведение, тъй 

като това писмо е изпратено директно до председателя на трети 

въззивен състав по въззивно наказателно дело от общ характер. 

Последното е с вх. № НС-09-88/27.07.2021 г. окръжно 

следствено дело на Окръжна прокуратура – Пловдив. За нуждите на 

делото искат да им изпратим заверено копие от декларация по чл. 33, 

ал. 3, чл. 350, ал 1, § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на 

Изборния кодекс, попълнено от лицето И.      Х.          със 

съответното ЕГН преди гласуването му за Европейски парламент на 

26 май 2019 г. в посолството на Норвегия. Подготвено е 

придружително писмо до Окръжна прокуратура със заверено копие 

от самата декларация на въпросното лице.  

Предлагам да гласуваме изпращането на писмото и копие от 

декларацията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на колегата Баханов. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева). 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам ви за сведение писмо с 

вх. № НС-00-750/26.07.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД, 

Илия Горанов във връзка с наше писмо относно проверка дали 

лицето А.          К.         е участвал в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г., с което ни информират, че след 

извършена проверка не е установено посоченото в писмото лице да е 

вписано в нито един от регистрите на кандидатите, на 

представителите и на застъпниците. Докладвам го за сведение.  

Изпратили сме въпросната информация до съответния 

взискател, който изиска от Централната избирателна комисия такава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-10-352 от 

27.07.2021 г. е получена молба от Арбен Хавальов, председател на 

политическа партия БРИГАДА, с която молба се иска да бъде 

възстановен внесеният депозит от името на политическа партия 

БРИГАДА по сметката на ЦИК в размер на 2500 лв.  

Съгласно чл. 131, ал. 1 от Изборния кодекс не се 

възстановяват внесените депозити на партии и коалиции, чиито 

кандидати са получили по-малко от 1% от действителните гласове 

на национално ниво. В тази връзка Централната избирателна 

комисия прие Решение № 482 от 26 юли 2021 г. съгласно т. 2 на 

същото решение ПП БРИГАДА попада в списъка на партиите и 

коалициите, чиито кандидати са получили по-малко от 1% от 

действителните гласове. Тъй като, според Решение № 471-НС от 

14.07.2021 г. на Централната избирателна комисия, получените 

действителни гласове на ПП БРИГАДА са 2187 или 0,08% от 

действителните гласове, поради което предлагам тази молба да 

остане за сведение на Централната избирателна комисия. Нашето 

решение е публично обявено на страницата на ЦИК. 

Получили сме искане за отваряне на запечатано помещение 

от кмета на община Велики Преслав във връзка с наше писмо от 
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21 юли 2021 г., с което сме изискали да ни бъдат представени 

начален или финален протокол за конкретна избирателна секция от 

провеждането на машинно гласуване в изборите на 4 април 2021 г. 

В писмото изрично сме указали, че отварянето на запечатани 

помещения се извършва по реда на Решение № 1244-МИ. Не е 

необходимо изрично разрешение на Централната избирателна 

комисия, поради което предлагам да не изпращаме повторно писмо 

до община Велики Преслав. Аз ще се свържа с тях по телефона и ще 

им дам указания. 

Писмо от общинска администрация – Хисаря, с вх. № НС-14-

36 от 28.07.2021 г., с което също се иска разрешение от Централната 

избирателна комисия, за да се прибере плик № 3 с контролните 

разписки от машинното гласуване, които до този момент са били на 

съхранение в областна администрация Пловдив. 

Предлагам на тях също да не им изпращаме писмо, че не е 

необходимо изрично разрешение от страна на Централната 

избирателна комисия. Да им бъдат дадени указания по телефона. Те 

освен това питат и необходимо ли е да бъдат придружавани от 

органите на МВР при получаването на въпросния плик с контролни 

разписки. Малко ме учудва този въпрос, но очевидно общинските 

администрации вече задават всякакви въпроси. Ще им обясня, че не 

се налага такова придружаване за прибирането на един плик. 

Колеги, след проведеното обсъждане, предлагам да бъде 

изпратено писмо до общинска администрация Хисаря, прието с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия, с което 

да се укаже, че отварянето на запечатаното помещение с цел 

прибиране на плик № 3 с контролните разписки от машинното 

гласуване трябва да се осъществи по реда на Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2020 г. на Централната избирателна комисия и за 

извършените действия кметът на общината следва да уведоми 

Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване направеното предложение на госпожа Стойчева. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-06-598 от кмета на 

община Ловеч е получено писмо за извършени действия по отваряне 

на запечатани помещения в общината. 

С вх. № НС-06-596/26.07.2021 г. е получено писмо от кмета 

на община Бургас за извършените действия от комисията, назначена 

с негова заповед, по отваряне на запечатано помещение. 

С вх. № НС-06-613/27.07.2021 г. е получен отговор във връзка 

със сигнал, препратен по компетентност от страна на Централната 

избирателна комисия.  

Също така получени отговори с вх. № НС-06-621/28.07.2021 

г. от кмета на община Девин и на вх. № НС-06-618/28.07.2021 г. от 

кмета на община Мадан във връзка с препратени по компетентност 

сигнали. Докладвам ви ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Докладвам за сведение вх. № НС-01-16/28.07.2021 г. писмо от 

администрацията на президента, с което ни уведомяват и ни 

изпращат Указ № 183 от 27 юли 2021 г. на президента на Република 

България, с който е насрочен частичен избор за кмет на кметство 

Арчар, община Димово, област Видин, на 3 октомври 2021 г. 

Докладвах ви го за сведение. 

Следващата преписка е с вх. № НС-05-211 – писмо от 

областния управител на област Русе, към което са приложени копия 

от негови заповеди, приемо-предавателен протокол и опис на 

документация във връзка с прибиране в помещения за съхраняване 
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на изборни книжа и материали на документацията на РИК – 19, от 

изборите през месец юли 2021 г. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Господин Чаушев е последен докладчик в тази точка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-0-342/24.06.2021 г. 

във връзка с приложени приемо-предавателни протоколи за 

сключения договор за поддръжка на нашата страница. Преписката 

има становище на главния експерт Информационни технологии, 

главния счетоводител и юрисконсулт. След като са прегледали 

представения файл, са видели, че няма информация за всички 

файлове с информация, публикувани на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия за периода 24.03.2021 г. – 

24.06.2021 г.  

Предлагам въз основа на становището и докладната записка 

от директора на дирекция „Администрация“ да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване “АД и да искаме съответните файлове 

със съответната информация и тогава да пристъпим към 

изплащането. 

Предлагам да изпратим писмо за искане на информация, 

която липсва в приложения СD диск. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Чаушев? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо, с което да 

изискаме необходимата информация, както беше предложено. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева). 

Колеги, изчерпахме точка шеста. 

В точка седма: „Разни“ има ли доклади? 
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Колеги, във връзка със заявление за ползване на платен 

годишен отпуск на основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за дейността 

на Централната избирателна комисия определям правомощията на 

председател да се осъществяват от господин Войнов за периода от 

30 юли до 2 август включително.  

Също така на основание чл. 8 от Правилника за дейността на 

Централната избирателна комисия и във връзка с подадено 

заявление от госпожа Солакова за ползване на платен годишен 

отпуск за периода от 2 до 16 август 2021 г. включително, определям 

за секретар да подписва господин Димитров. 

С това изчерпахме днешния дневен ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващо заседание за 3 август 2021 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 13,15 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


