
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 71 

 

На 16 август, понеделник, 2021 г. се проведе заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Доклади по укази на Президента на Република България. 

Докладва: Росица Матева. 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори. 

Докладва: Силвия Стойчева. 

3. Проект на решение за допълнение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на 

местен референдум. 

Докладва: Силвия Стойчева 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Силвия Стойчева 

6. Проект на решение относно искания за отваряне на 

запечатани помещения. 

Докладва: Димитър Димитров 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Л. Георгиев 

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров и 

Силвия Стойчева 

9. Разни. 
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Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Димитър Димитров, Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов. 

ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева 

поради платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано 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, и можем да започнем 

заседанието. 

От заседанието отсъстват колегите Нейкова, Солакова, 

Баханов, Чаушев, Ганчева и Цветанка Георгиева поради платен 

годишен отпуск. 

Предлагам ви следния дневен ред за днешното заседание: 

1. Доклади по укази на Президента на Република България – 

докладчик: Росица Матева. 

2. Предложение до президента за насрочване на частични 

избори – докладчик: Силвия Стойчева. 

3. Проект на решение за допълнение относно определяне на 

възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на 

местен референдум – докладчик: Силвия Стойчева. 

4. Машинно гласуване – докладчик: Емил Войнов. 
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5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладчик: Силвия Стойчева. 

6. Проект на решение относно искане за отваряне на 

запечатани помещения – докладчик: Димитър Димитров. 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик: Любомир 

Георгиев. 

8. Доклади по административни преписки – докладваме аз, и 

колегата Димитър Димитров. 

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

Димитър Димитров и Любомир Георгиев. 

Имате ли предложения и допълнения за дневния ред? 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка осма: 

Доклади по административни преписки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

колеги? Не виждам. 

Определям колегата Георгиев да брои, тъй като системата ни 

не работи. Знаете, че в събота и в неделя нямаше ток в сградата и 

очевидно нещо се е случило. Имаше и проблеми с деловодната 

система.  

Обадих се на нашия специалист да дойде да коригира, но все 

още не е успял да пристигне от кабинета си до тук.  

Колега Георгиев, моля да броите. 

Подлагам на гласуване предложения ви дневен ред. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Дневният ред е приет. 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: Доклади по 

укази на Президента на Република България.  
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Точка 1: Доклади по укази на Президента на Република 

България. 

Колеги, докладвам Ви писмо, с което ни е изпратен Указ на 

Президента на Република България с вх. № ЦИК-01-2/10.08.2021 г. С 

това писмо ни е изпратен Указ № 207, с който Президента на 

Републиката освобождава Любомир Недялков Гаврилов като член на 

Централната избирателна комисия, считано от 15 август 2021 г., 

както беше изразено желанието на колегата Гаврилов. Докладвам го 

за сведение. 

От днес вече сме 14 членове на Централната избирателна 

комисия. Ще се надяваме скоро да бъде назначен друг колега на 

мястото на колегата Гаврилов.  

Смятам, че от името на всички ни можем да благодарим на 

колегата Гаврилов за съвместната ни работа и да се надяваме, че той 

ще продължи да работи от чужбина, както е правил преди да стане 

член на Централната избирателна комисия, и да подпомага нашата 

работа като член на секционна комисия извън страната и по някакъв 

друг начин.  

Да му пожелаем успех в продължаващата му работа като 

преподавател! 

Следващият ми доклад е отново писмо от администрацията 

на президента с вх. №  ЧМИ-01-29/13.08.2021 г., с което ни изпращат 

Указ № 208 от 12 август на Президента на Републиката, с който е 

насрочен частичен избор за кмет на кметство Копринка, община 

Казанлък, област Стара Загора на 3 октомври 2021 г. 

Докладвам Ви това за сведение. Този указ ще бъде 

публикуван на нашата страница в раздела „Частични избори, както 

са и останалите укази, с които са насрочени частични избори на 3 

октомври 2021 г. Това е в тази точка. 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: Предложение 

до президента за насрочване на частични избори. Заповядайте, 

госпожо Стойчева. 
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Точка 2. Предложение до президента за насрочване на 

частични избори. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви постъпила преписка с вх. № ЧМИ-15-

76/10.08.2021 г. от ОИК – Ихтиман, към която са приложени 

Решение № 1 на ОИК от 5 август, което поради подадена оставка на 

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

местната администрация са прекратени предсрочно пълномощията 

на кмета на кметство Вакарел – Димитър Стойнов. Приложен е и 

протокол от заседанието на ОИК от същата дата, както и заверено 

копие на предложение от председателя на общинския съвет Ихтиман 

до ОИК – Ихтиман, и заверено копие на заявлението на Димитър 

Стойнов, с което желае предсрочно да бъдат прекратени неговите 

пълномощия.  

От извършената справка на сайта на Главна дирекция ГРАО е 

видно, че броят на населението към 15 юни е 1708 души, поради 

което в кметство Вакарел следва да се произведе частичен избор за 

кмет на кметство.  

Предвид изложеното до тук предлагам на Централната 

избирателна комисия на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс 

да приеме следното  

РЕШЕНИЕ: 

1. Предлага на Президента на Република България да насрочи 

частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман, 

Софийска област. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, становища по предложението на колегата Стойчева и 

предложения проект на решение? Не виждам. 

Моля, процедура на гласуване за одобрение на този проект. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 491-МИ/16.08.2021 г. 

Трябва да гласуваме и писмото до президента, с което ще 

изпратим копие от решението. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: Проект на 

решение за допълнение относно определяне на възнагражденията на 

членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

 

Точка 3. Проект на решение за допълнение относно 

определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

произвеждане на местен референдум. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали ще 

видите проектен номер 487 – предложен е проект на решение 

относно допълнение на Решение № 487-МР/05.08.2021 г. относно 

определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

произвеждане на местен референдум в с. Мадара, община Шумен, 

област Шумен, на 26 септември 2021 г.  

С вх. № МР-15-11/11.08.2021 г. е постъпило писмо от ОИК – 

Шумен, с което се иска Централната избирателна комисия да 

определи еднократно месечно възнаграждение за срока от 30 дни 

преди, до 7 дни след произвеждане на местния референдум 

включително за специалист-експерт към Общинската избирателна 

комисия. 

Предлагам да допълним Решение № 487-МР/05.08.2021 г., 

като създадем нова точка 1.1. към цитираното решение, както 

следва:  
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„1.1. Определя еднократно възнаграждение на експерт към 

ОИК – Шумен, област Шумен за подготовка и произвеждане на 

местен референдум на територията на с. Мадара, община Шумен, 

област Шумен, на 26 септември 2021 г. в размер на 220 лева“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на това решение. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 492-МР/16.08.2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: Машинно 

гласуване. Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЦИК-06-6-343/12.08.2021 г. Писмото е от „Сиела 

Норма“ АД и с него ни връщат един брой приемо-предавателен 

протокол, подписан от господин Тодоров.  

Припомням, че на последното заседание приехме да изпратим 

на „Сиела Норма“ АД окончателен протокол по Договор № 19 от 18 

юни 2021 г. в който констатирахме частично неизпълнение на 

Договора за 71 секции и съответно намалихме дължимата цена. 

Искам да отбележа, че поради техническа грешка с приемо-

предавателния протокол не е бил изпратен списъкът със 71 секции, 

за които имаме претенции. Господин Тодоров е написал на ръка в 

протокола, че не е приложен списък на секциите по буква „д“ и 

изпълнителят счита, че не е налице описаното частично 

неизпълнение. Също така и накрая вместо „страните се съгласяват за 

намаляване на дължимата цена“, на ръка е написано „възложителят 

претендира намаляване на дължимата цена“. Въпреки всичко 

протоколът е подписан. Във връзка с него предлагам да изпратим 
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писмо на „Сиела Норма“ АД, с което да поискаме да ни предоставят 

фактура с отразеното намаляване на цената. Освен това в 

изпълнение на т. 3.6 и т. 3.7 от Договора да ни предоставят 

приложения към фактурите, които да съдържат цените по отделни 

пера. 

Писмото се намира в моя папка и може да се запознаете с 

него. 

Освен писмото, предлагам да вземем решение – след 

получаване на фактурата с намалената цена, тя да бъде платена по 

Договора, тъй като имаме подписан приемо-предавателен протокол. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? 

Само да допълня колегата Войнов. Не зная дали е качено в 

мрежата, но на писмото, с което ние предадохме двата екземпляра от 

подписаните от Централната избирателна комисия протоколи, отзад 

имаме подпис на лицето, получило протоколите. След като се 

установи, че приложението към протокола не е предадено, при 

връщане на подписания екземпляр на протокола от господин 

Тодоров в ЦИК, отново имаме подпис на представителя на „Сиела 

Норма“ АД, че е получен списъкът с избирателните секции по буква 

„д“ и буква „е“ от протокола, както трябваше да бъде направено 

първоначално. Въпреки всичко, те са получили приложението към 

протокола, имат вече информация за кои избирателни секции ние 

претендираме намаляване на цената, въпреки че те самите като 

изпълнител по Договора би трябвало да знаят в кои секции не е 

имало машинно гласуване.  

Ако нямате възражения, ви предлагам, както предложи 

колегата Войнов, да изпратим писмо, с което изискваме от тях да 

представят фактура с намаления размер на цената по точка 3.2 от 

Договора. След като бъде получена тази фактура, да бъде 

упълномощен председателят да изплати сумата по т. 3.2 от Договора 

с намалението от 26 370,73 лв. без ДДС. 
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Моля да гласуваме доклада, изпращането на писмото с този 

текст и упълномощаването на председателя за плащане след 

получаване на фактурата. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Бих искала да уточня само едно: тоест в 

момента имаме ситуация, в която те са получили нашия протокол и 

изразяват несъгласие за частта, в която ние твърдим, че има 

неизпълнение на договора заради тези 70 машини. Това е, което на 

практика „Сиела Норма“ АД казват, като са коригирали в частта, че 

възложителят претендира намаляване на цената и когато твърдят, че 

не са получили приложението към протокола. Правилно ли съм 

разбрала? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Този текст е написан, тъй като не се 

получили първоначално приложението. В края на краищата 

протоколът е подписан. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай моля да бъде отразено в 

протокола, госпожо Председател, че за мен поведението на „Сиела 

Норма“ АД отново показва използване на формални поводи за 

шиканиране на процедурата по приключването и приемане на 

договора. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, то ще бъде отразено поради факта, че се води протокол от 

заседанието. Това Ваше изявление ще бъде записано, предполагам, и 

чуто от представителите на „Сиела Норма“ АД, тъй като те 

многократно са изразявали пред нас, че следят нашите заседание. 

Да, действително можеха да звъннат по телефона и да кажат, 

че приложението не е представено, за да го представим, а не чак, 

когато се върне подписан протоколът, да стане ясно, че всъщност 

ние не сме им представили приложението. Наша е грешката.  

Говорих и с Деловодството и с юристите, че е недопустимо, 

след като се изпраща писмо с приложения, да не се окомплектова 

преписката с всички приложения, но е факт. Направихме 

необходимото да им се връчат. След връчване на приложението 

нямаме нито писмено, нито по някакъв начин друго становище от 
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„Сиела Норма“ АД, така че нашето предложение ще бъде такова. 

Ние сме си свършили работата и, за да се довърши работата в тази 

част по Договора за изборите за 11 юли, трябва да бъде платено, 

изискваме от тях фактура с намалената цена. Ако я получим, ще 

платим, ако не я получим, ще преценим как да действаме нататък. 

Ако няма други становища, предлагам да гласуваме 

предложението на колегата Войнов, както го направи преди 

изказването на колегата Стоянова. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две писма 

от Българската академия на науките: вх. № ЦИК-06-6-341/11.08.2021 

г. и към ЦИК с вх. № 06-6-341/13.08.2021 г. Писмата са в отговор на 

нашето искане да ни препоръчат програмисти с професионален 

опит.  

С едното писмо Българската академия на науките ни 

препоръчва специалист-програмист с над 15-годишен опит, а с 

другото писмо ни препоръчват господин З.           М.          , който не 

е програмист, а специалист по информационни и комуникационни 

технологии. 

В тази връзка ви докладвам и едно писмо от Държавната 

агенция „Електронно управление“ АД. За съжаление, поради срив в 

деловодната система все още няма входящ номер, но то е качено в 

моя папка – пише „писмо ДАЕУ“. То също е в отговор на нашето 

искане да ни препоръчат програмисти. Те ни препоръчват 

програмист, който е запознат с материята, тъй като беше включен да 

помага на IТ експертите за изборите на 11 юли 2021 г. 

Във връзка с тези три писма предлагам да вземем решение да 

се поканят на разговор двамата програмисти и след тяхно съгласие 
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да се изготви евентуално предложение до Централната избирателна 

комисия за сключване на граждански договори с тях. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Войнов? 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това изключва ли хората, които 

работиха до тук, или с тях отделно ще се водят разговори? Спомена 

двама и за двама се говори в тези две писма, а всъщност ние вече 

сме работили. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В разговор с IТ експертите, които ни 

подпомагаха, те заявиха, че за момента няма нужда от тяхното 

присъствие, тъй като това е работа специално за програмисти. След 

това евентуално от месец септември те могат пак да се включат под 

друга форма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако 

няма други становища, предлагам да гласуваме предложението на 

колегата Войнов – да бъдат поканени на разговор двамата 

предложени IТ специалисти-програмисти, за да можем да 

предложим на Централната избирателна комисия евентуално 

сключването на граждански договори с тях, при какви параметри и 

условия за започване на работа по модифициране на приетия по 

Договор № 1 софтуер в частите, в които е приет. Те трябва да ни 

кажат дали това е достатъчно, за да могат да модифицират софтуера 

за президентските избори и съответно да започне предаването на 

знания, които трябва да получим по договора с „Информационно 

обслужване“ АД. 

Предлагам да гласуваме предложението на колегата Войнов и 

на следващото заседание ще ви запознаем с резултата от тези 

разговори. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е отчет с вх. № 

ЦИК-11-39/04.08.2021 г. от А.          К.          за работата му по 

Договор № 181/22.06.2021 г., свързана с подпомагането на 

Централната избирателна комисия при възлагане на обществена 

поръчка. Той е участвал в подготовката на документи и като член на 

Комисията за разглеждане и оценка на офертата. В тази връзка е 

постъпила и докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-322/11.08.2021 г. относно 

отчитане на извършените дейности от А.           К.         по 

Граждански договор № 181/22.06.2021 г. 

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

изпълнението на работата съобразно предоставения отчет по 

гражданския договор и да се извърши плащане по него. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане работата на                 

А.            К.               и извършване на плащане по договора. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Предложението е прието. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с доклада на 

главния юрисконсулт, който гледахме на миналото заседание – вх. 

№ ЦИК-09-318, относно изпълнението на Договор № 19 от 18 юни 

2021 г., припомням, че го докладвах на предишното заседание. В 

него беше отбелязано, че в една секция в район Красно село е 

разбъркан списъкът на партиите и коалициите.  

Тъй като смятам, че Централната избирателна комисия 

трябва да се запознае точно в какво се състои проблемът в тази 

секция, предлагам да изпратим писмо до кмета на район Красно 
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Село, с което да поискаме да ни изпратят копие от началния и 

финалния протокол във въпросната избирателна секция. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на това писмо. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-342/12.08.2021 г. Писмото е от Карго-партнер и е в 

отговор на наше писмо, с което поискахме да ни предоставят копие 

от договора между Карго-партнер и „Сиела Норма“ АД. С писмото 

прилагат договора за логистично обслужване между Карго-партнер 

и „Сиела Норма“ АД и Допълнително споразумение № 1 към 

договора, което дава възможност на трета страна да приеме от 

„Сиела Норма“ АД правата и задълженията по договора и да стане 

възложител на Карго-партнер. 

Заедно с договора двете страни са подписали и анекс 1  – 

Цени и тарифни условия, като този анекс представлява търговска 

тайна между дружествата и затова не ни го предоставят. Казват ни, в 

случай че Централната избирателна комисия има намерение да стане 

правоприемник по договора според условията на Допълнителното 

споразумение тогава ще ни предоставят и ценовия анекс. 

Молят да имаме предвид, че договорът за логистичното 

обслужване е с ограничена валидност – до 30 септември 2021 г. Ако 

до тази дата договорът не се удължи или замени с друг договор, 

уреждащ предоставяните складово-логистични услуги, е нужно 

специализираните устройства за машинно гласуване да бъдат 

изнесени от склада и заеманите помещения да бъдат освободени. 

Докладвам това писмо за запознаване и за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам ви да препратим копие от това писмо и от документите 



14 

към него – от Договора и от анекса, към Министерския съвет, към 

изходящия номер на писмото, с което изпратихме на Министерския 

съвет всички останали книжа и документи, които се съдържат в 

Централната избирателна комисия и разменената кореспонденция 

между ЦИК и „Сиела Норма“ АД до момента във връзка с ползвания 

склад, и отново да напишем на Министерския съвет, че е във връзка 

със задължението му да определи помещение, в което ще се 

съхраняват машините за гласуване. 

Ако сте съгласни, да го препратим към писмото, тъй като ние 

там посочихме, че в момента, в който получим допълнителна 

информация, ще им бъде изпращана. 

Ако нямате други възражения и предложения, моля режим на 

гласуване за одобряване на това писмо. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-06-648/11.08.2021 г. Писмото е от кмета на Район „Южен“ 

и с него ни изпраща финалния протокол от една избирателна секция 

от изборите на 4 април, който бяхме поискали с наше писмо. 

Докладвам писмото за сведение и за обобщаване от К.                       

М.            заедно с останалите изпратени протоколи. 

Последният ми доклад е писмо с вх. № НС-06-646/10.08.2021 

г. Писмото е от кмета на Район „Западен“ и е относно наше писмо, 

касаещо сигнал от член на СИК на територията на Район „Западен“. 

Припомням, че в Централната избирателна комисия беше постъпил 

сигнал от заместник-председател на секционна избирателна 

комисия, който е получил 165 лв. за работата си в комисията и 

считаше, че сумата е твърде малка. 

От писмото на кмета е видно, че въпросният заместник-

председател е получил възнаграждение в качеството му на 

заместник-председател и за получаване на бюлетините и изборните 



15 

книжа, като сумите са увеличени с 50% за работа в извънредна 

епидемична обстановка. Сумата е по-малка, защото в секцията е 

гласувано с хартиени бюлетини, тоест не е имало машинно 

гласуване и освен това заместник-председателят не е предавал 

книжата в РИК, където също се предвиждат допълнителни добавки. 

Приложена е ведомост за изплатените суми и 

удостоверението за назначаване, така че всичко е наред с 

възнаграждението на тази комисия. Докладвам писмото за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. С това изчерпахме тази точка. 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: Искания за 

изплащане на възнаграждения на ОИК. Заповядайте, колега 

Стойчева. 

 

Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с вх. № МИ-27-170/11.08.2021 г. е постъпило искане 

за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК – Ихтиман, за 

проведено заседание на 5 август 2021 г., на което са прекратени 

предсрочно пълномощията на кмета на кметство Вакарел. Към 

искането е приложен и контролен лист, извършен предварителен 

контрол и счетоводна справка за размера на исканите 

възнаграждения на обща стойност 714,21 лв. с включени 

осигурителни вноски. 

Моля да одобрим с протоколно решение изплащането на 

възнагражденията. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на 

възнаграждението на ОИК – Ихтиман. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото искане за изплащане на 

възнаграждения е постъпило от ОИК – Шумен, с вх. № МИ-27-

169/01.08.2021 г. Искането за изплащане на възнаграждения е за 

дадени две дежурства и проведени две заседания. 

Първото дежурство е с дата 9 април, заседанието е проведено 

на 12 април 2021 г. Второто дежурство е дадено на 2 юли 2021 г., а 

заседанието е проведено на 3 юли тази година. И на двете заседания 

са приети решения за предсрочно прекратяване пълномощията на 

общински съветник и обявяване за избран следващият от 

съответната кандидатска листа. Дежурствата са във връзка с 

подготовка на провеждането на двете заседания. 

Приложени са необходимите контролен лист и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения. Общата стойност 

заедно с осигурителните вноски е 1236,96 лв. за двете дежурства и 

дадените две заседания. Дежурствата са съгласно наше решения. 

Проведени са от трима членове на Общинската избирателна 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване възнаграждението 

на ОИК – Шумен. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред: Искания за 

отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Точка 6. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Първият доклад е с вх. № НС-14-6/11.08.2021 г. С него ни се 

изпращат документите, с които секретарят на общината в гр. 

Септември ни информира, че е отворено помещението, в което се 

съхраняват не ценните книжа и материали, както и ценните книжа от 

Националния референдум 2015 г. Имаме всички необходими 

документи – заповед за назначаване на комисията, протокол, както и 

протокол за предаване на документите на районната администрация 

в РИК – Пазарджик. Всички предадени документи са описани. 

Имаме и акт за унищожаване на ценните документи с изтекъл срок 

на съхранение. Докладвам преписката за сведение. 

Докладвам преписка с вх. № НС-06-650/13.08.2021 г. 

Преписката е от община Плевен, подписана е от кмета, за 

изпълнение на Решение № 339-НС/27.06.2021 г. и съдържа също 

заповед за назначаване на комисия и протокол от работата на тази 

комисия. Докладвам преписката за сведение. 

Нямам друга преписка в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест 

няма проект на решение. Докладвате го за сведение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам го за сведение, тъй като 

те ни уведомяват какво са извършили по съответните решения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с вх. № НС-06-649/12.08.2021 г. е получено писмо от 

кмета на Община – Борован, към което са приложени копия от 

заповед на кмета за назначаване на комисия, която да отвори 

запечатано помещение в Община – Борован, и протокол за 

извършените от комисията действия. Те са свързани с прибиране на 

изборните книжа и материали от изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Заповядайте, колега Ципов. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам  ви писмо с вх. № 

НС-14-38/10.08.2021 г. Това е писмо от кмета на община Опака, 

област Търговище с искане за отваряне на запечатано помещение в 

град Опака, област Търговище във връзка с постъпило искане от РУ 

на МВР – град Попово, да бъдат предоставени оригинали на 

заявления за гласуване с подвижна избирателна урна и заверени 

копия на избирателните списъци за изборите на 4 и 11 юли с 

вписани гласоподаватели, както и писмо от кмета на същата община 

за отваряне на съответните помещения, което е придружено с 

протокол за отваряне на помещения, в които се съхраняват изборни 

книжа и материали, приемо-предавателен протокол и заповед на 

кмета за назначаване на комисия за отваряне на посочените в 

преписките помещения. 

Докладвам ви и писмо с вх. № НС-06-645/10.07.2021 г. от 

общинската администрация на Хисаря. Имаме писмо от кмета на 

общината, което е придружено и със заповед на кмета, протокол, с 

който комисията получава ключовете и печата от запечатаното 

помещение, протокол за извършените действия и протокол за 

предаване на ключовете и печата на помещението. 

В заключение, в тази точка ви докладвам и писмо с вх. № 

ЧМИ-06-90/10.07.2021 г., с което кметът на Община Благоевград ни 

изпраща заповед за сформиране на комисия за разпечатване на 

помещения, находящи се в общинската администрация в 

Благоевград, както и протокол за отваряне на помещения във връзка 

с проведените на 27 юни 2021 г. и 4 юли тази година частични 

избори за кмет на Община Благоевград. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

изчерпахме тази точка. 

Преминаваме към седма точка от дневния ред: Доклади по 

дела, жалби и сигнали. Заповядайте, колега Георгиев. 

 

Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам за сведение 

писмо с вх. № НС-06-647/10.08.2021 г. от кмета на Община Сливен, 

с което ни информира, че във връзка със сигнал, постъпил по 

електронна поща в Централната избирателна комисия, препратен от 

ЦИК по компетентност на Общинска администрация – Сливен.  

Служители от общинската администрация са извършили 

проверка на посочените места в периода от 27 юли до 30 юли 2021 г. 

Длъжностните лица не са установили наличието на агитационни 

материали, за каквито се твърди в посочения сигнал. 

Това го предлагам за сведение. Това е от мен по тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка осма: Доклади по административни 

преписки. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

Колеги, ще ви моля за последващо одобрение на писмо, което 

подписахме с колегата Димитров в четвъртък, и изпратихме на 

администрацията на Министерския съвет и на министъра на 

финансите. Припомням, че на 3 август ви докладвах писмо от 

администрацията на Министерския съвет с вх. № ЦИК-03-

7/30.07.2021 г., в което администрацията на Министерския съвет 

изразява становища и предложения по разходване на план-сметките, 

които се одобряват от Министерския съвет преди всеки отделен вид 

избор. Тогава не взехме решение да изразим и ние становище, тъй 

като писмото беше до министъра на финансите и в копие до 

Централната избирателна комисия. От Министерството на 

финансите се бяха свързали с нашия главен счетоводител по 

телефона с въпрос ще изрази ли становище Централната 

избирателна комисия по предложението на администрацията на 

Министерския съвет – при разходване на съответните план-сметки 

за организацията на избори, по-специално, да бъдат прехвърлени 

средствата за възнаграждения на членовете на районните и 
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секционните избирателни комисии през бюджета на Централната 

избирателна комисия.  

Ние обсъдихме въпроса и решихме да подготвим писмо-

отговор от Централната избирателна комисия, което изпратихме, 

като становище на Централната избирателна комисия и 

предложенията по това предложение в писмото на администрацията 

на Министерския съвет – „…планираните разходи за 

възнаграждения, включително и осигурителни вноски на членовете 

на РИК и ОИК, да се разходват чрез бюджета на ЦИК не са 

предварително съгласувани с ЦИК…“ и че „Централната 

избирателна комисия не разполага с материална база, която да 

позволи изграждането на експертен екип и да попълни 

административния капацитет, необходим за администриране на 

предложените в писмото ви дейности. Предвид изложеното считаме, 

че установеният ред за разходване на средства по план-сметката за 

подготовка и произвеждане на избори на следващите избори не 

следва да се променя“.  

Ще ви моля за последващо одобрение на текста на това 

писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Още един доклад – писмо с вх. № ЦИК-00-269/13.08.2021 г. 

Припомням ви, че поискахме от Националния статистически 

институт данни за средната работна заплата в страната на наетите по 

трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. 

Получили сме отговор на писмото с този входящ номер. Докладвам 

ви го за сведение и ще го насоча към счетоводството за съобразяване 

при формиране на възнагражденията на членовете на Централната 

избирателна комисия. 

Заповядайте, колега Димитров в тази точка. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Има няколко докладни записки, които трябва да докладвам. 

Първата е с вх. № 09-323/12.08.2021 г. Госпожа М.      е 

изискала от нас да вземем решение, за да продължи служебното 

ползване на името на Д.        С.          Д      . квалифицирано 

устройство за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). Тези 

устройства се обслужват от „Информационно обслужване“ АД за 

365 дни, колкото е годишната такса. Имаме контролен лист, в който 

се потвърждава, че можем да заплатим 48 лв. с ДДС за тази услуга. 

Имаме също и писмо, което ще намерите в моя папка.  

Предлагам да одобрим с протоколно решение закупуването 

на квалифицирано устройство и да го изпратим в „Информационно 

обслужване“ АД, тъй като срокът на предишното е изтекъл. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложението на колегата Димитров? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на това писмо. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам докладна записка от 

господин Ц.    , който в момента е директор на дирекция 

„Администрация“. Иска се от нас да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, за да бъде създадена за Н.           

Р.            И.           , която е новоназначен служител в 

администрацията, електронна пощенска кутия в домейна cik.bg. 

Писмото е в моя вътрешна папка. Предлагам да го одобрим и да го 

изпратим на „Информационно обслужване“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

писмо до „Информационно обслужване“ АД да бъде направен 
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електронен подпис на Н.            И.           . Да й бъдат разрешени 

пълни права във връзка с работата й. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-324/12.08.2021 г. Докладната записка е от К.                  

М.             и с нея се иска да заплатим дейностите по представения й 

с фактура на стойност 2867,00 лв. без ДДС или 3440,40 лв. с ДДС. 

Фактурата е представена от „Рос комплект“, които се опитаха 

да инсталират климатик тук, но се оказа, че това е  невъзможно. 

Обсъждали сме това – климатикът не може да работи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Те  

направиха пътищата и затова трябва да се плати. Системата е 

инсталирана, но самият климатик не работи и това е следващата част 

от докладната. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние вина нямаме. Вероятно се 

отнася до поддръжката на инсталациите в Народното събрание. 

Имаме такава фактура, представена в оригинал, имаме и контролен 

лист, с който се удостоверява, че имаме сумата на разположение. 

Предлагам с протоколно решение да утвърдим изплащането 

на тази фактура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Само да допълня колегата Димитров: освен 

предложението за изплащането на фактурата за извършването на 

ремонтните работи във връзка с инсталирането на климатика, имаме 

и  предложение за този климатик или да бъде закупен компресор, за 

да може да работи, или да бъде закупен нов колонен климатизатор, 

който да бъде инсталиран в залата, за да можем да работим при 

нормални условия. Би следвало да има контролен лист и за този 

разход, колега Димитров.  
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Развито е съображение защо не се предлага мобилен 

климатик – трябва непрекъснато да има лед, с който да се охлажда. 

Не се предлага да се купи нов компресор за съществуващия, тъй 

като цената на компресора е много близка до цената на нов 

климатик.  

Предложението е да закупим нов климатик. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Допълвам това, което докладвах. 

Тъй като извършеният предварителен контрол, който е упоменат в 

контролния лист, съдържа мнения за законосъобразност относно 

поемането на задължения в размер на 5400 лв., което всъщност е 

стойността на новия климатик и съответната докладна записка 

трябва да бъде приета, за да бъдат изпълнени дейностите по 

демонтаж и монтаж на колонен климатизатор. 

Предлагат в този контролен лист да се одобрят допълнителни 

разходи на максимална стойност 4500 лв., които при одобрение 

следва да се отчетат като капиталови разходи, свързани с 

изпълнение на основния ремонт или доставка на нов дълготраен 

актив. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим докладната 

записка, както и сумите, които са изписани в контролния лист. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, очевидно ще 

прекараме доста дълго време в тази зала, смятам, че да се закупи нов 

климатик е най-разумно и целесъобразно, още повече че разходът за 

компресор се оказва, че не е толкова удачен и няма гаранция, че този 

компресор няма да създаде проблем заради старото тяло, в което ще 

бъде поставен. 

Предлагам да се гласува директно купуване на нов климатик. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Колеги, други становища? Не виждам. 
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Подлагам на гласуване за одобряване плащането за 

извършените дейности от „Рос комплект“ във връзка с осигуряване 

климатизация на залата, в която заседаваме – 238, изплащане сумите 

по фактура № 864/20.07.2021 г., както и одобряване на 

предложението да бъде закупен нов климатик, който да бъде 

инсталиран в тази зала съобразно предложението в докладната 

записка, която колегата Димитров докладва. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Докладвам ви за сведение покана с 

вх. № ЦИК-03-1/13.08.2021 г. за участие в заседанията на 

експертната група „Публична администрация“ към 

Координационния съвет за подготовка на Република България за 

членство в еврозоната. Това е един доста голям състав – 25 човека, 

който е назначен със заповед ЕР-84 на 4 юни 2021 г. 

Канят наш представител да участва в работата на тази група. 

Ако решим да участва, би трябвало да го определим персонално. Не 

мисля, че докато готвим изборите, ще има възможност който и да е 

да се занимава с тази част. Има ръководител, секретар и 23 членове. 

Нямам представа как функционират. Информират ни, че очакват да 

потвърдим участие на наш представител в тази работна група. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Доколкото го прочетох – в определени случаи, когато се събират и 

работата, която ще вършат, касае и Централната избирателна 

комисия. Не винаги на заседанията им трябва да присъстват. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не виждам освен заповедта да има 

каквато и друга допълнителна информация. Разбира се, в 

придружаващото писмо се споменава, че има работни групи, 

подгрупи, които в рамките на своята компетентност осъществяват 

практическа подготовка за членство в еврозоната. 
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Главното е подготовка на администрацията за работа с 

еврото, както и адаптиране на информационните системи, 

използвани на национално и общинско ниво, към новата валута.  

Провело се е заседание на 30 юни, одобрен е проект на 

Националния план за въвеждане на еврото, и е достъпен на портала 

за обществени консултации. Предстои планът да бъде внесен за 

одобрение в Министерския съвет. 

Чета ви част от поканата: „В тази връзка отправям покана да 

определите служител, който, в случай на желание от Ваша страна, да 

участва в заседанията на работната група, когато в дневния ред са 

включени теми, свързани с адаптиране на информационните системи 

към работа с еврото“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние 

обсъдихме с К.      М.      като директор на дирекция 

„Администрация“ тази покана. Предлагам ви, ако изобщо 

определяме служител от администрацията на Централната 

избирателна комисия, това да бъде главният счетоводител, тъй като 

касае по-скоро работата наистина на информационните системи в 

ЦИК във връзка с преминаването към еврото. Ако прецените да 

определим такъв служител, да бъде Г.         М.             . 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мисля, че ние няма да имаме кой 

знае каква самостоятелна роля. Ако се приеме еврото, то ще се 

приема след две или три години, ще има един по-дълъг адапционен 

период. 

Докладвам ви го за сведение, но можем да определим главния 

счетоводител, който в края на краищата е най-близко до материята 

„евро“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Доколкото разбирам, те искат от нас да 

определим лице, което в определени ситуации, при конкретни 

казуси, да участва в работните групи. В този смисъл предлагам да не 
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определяме конкретен служител, а да им отговорим, че при 

необходимост ще бъде… 

Ако няма да получаваме информация или покани за техни 

работни срещи, в такъв случай да определим поне две лица, които да 

са взаимно заменяеми и едното според мен е редно да бъде юрист. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Официално нека да го кажа на 

микрофон. Господин Ц.             би могъл да бъде определен. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Първо, не сме длъжни да им 

определяме член. Какво касателство имаме ние? 

ДИМИТЪР ДИМТРОВ: Ако искате, мога да ви изчета част от 

хората, които са в този съвет: дипломатически служител, 

ръководител на екип „Местни политики и финанси“ в Националното 

сдружение на общините; заместник-председателя на Националния 

статистически институт Д.       Б.       – знаете кой е; директор 

дирекция „Финанси“ в Министерството на транспорта; главен 

сътрудник в Единния системен интегратор на Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД и така нататък. Това са функционални 

позиции, които евентуално могат да имат отношение към приемане 

на еврото, промяна на някакви правила и прочие. 

Неслучайно изчетох позициите на хората, които са членове, 

за да се види, че са най-разнообразни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

какво се разбираме – не изпращаме, не посочваме и докладът остава 

за сведение, така ли? 

Приемаме за сведение този доклад. 

Колега, Димитров, други доклади? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В тази точка нямам повече 

доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-269/10.08.2021 

г. Писмото е от ОД на МВР гр. Стара Загора, Първо РПУ във връзка 

с разследване по досъдебно производство със съответния номер – 

искат да им предоставим информация лицата А.                                  

А.       С.             със съответното ЕГН и Боян Боянов Станков – 

Расате, със съответното ЕГН били ли са регистрирани като 

кандидати за народни представители и избрани ли са за такива на 

проведените на 4 април и 11 юли тази година избори за народни 

представители. 

Докладвам писмо с вх. № НС-04-02-271/13.08.2021 г. 

Писмото е от Министерството на вътрешните работи, ОД на МВР – 

Пловдив, отдел „Икономическа полиция“, във връзка с разследване 

по съответното досъдебно производство под съответен номер. Искат 

информация дали лицето Л.           И.             Б.              със 

съответното ЕГН е избрано за народен представител в Четиридесет и 

шестото народно събрание и от коя партия. В тази връзка съм 

подготвил два проекта на писма до „Информационно обслужване“ 

АД, с което да им изпратим копие от входящите писма, за да бъде 

предоставена съответната искана информация. Двата проекта са в 

моя папка от днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Ципов? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на тези 

две писма. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Преминаваме към точка девета: Разни. Заповядайте, колега 

Стойчева. 

 

Точка 9. Разни. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е отново 

запитване от госпожа С.       . Колко месеца преди регистрацията на 

съответен сайт, доставящ медийна услуга, трябва да бъде направено 

това, за да може да участва съответният сайт по договарянето на 

медийните пакети за предстоящите избори. 

Предлагам да й отговорим, че съгласно наше Решение № 98-

НС/22.05.2021 г. доставчиците на медийни услуги следва да са 

регистрирани шест месеца преди началото на съответната 

предизборна кампания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Стойчева? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на писмото, което 

колегата Стойчева предложи. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колега Димитров, заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Докладвам едно писмо 

за последващо одобрение. Писмото изпратихме в четвъртък, за да не 

бавим този отговор, който е технически. 

На питанията на Д.           Х.          , която от името на 

изборния анализатор на ОССЕ, имаше няколко въпроса.  

На първия въпрос отговори госпожа Матева, а тук имаме 

отговор на втори и трети въпрос. Числата, които съм успял да 

установя – че са такива, каквито са, съм ги изложил в писмото: броят 

на секциите в страната и в чужбина, колко по различни технически 

причини не са използвани в изборния ден. Това е смисълът на 

писмото, което може да видите в папката ми от днес. 

Докладвам го за последващо одобрение – вече сме го 

изпратили. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на  гласуване за последващо одобрение на текста на писмото. 
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Както чухте, това е информация от произведените избори, която 

предоставихме на българския сътрудник на Мисията на ОССЕ. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам вх. № ЦИК-00-

266/11.08.2021 г. Медицински център „Полимед“ определя пет дати: 

30 и 31 август; 16, 20, и 21 септември, в които, в удобни за 

Централната избирателна комисия дати да се проведат 

профилактичните прегледи. Веднъж писмото е разпределено на мен, 

втори път е разпределено за Р.              , която започна да изготвя 

този списък. Всеки от нас трябва да си избере дата, да отиде в 

центъра, за да направи годишния си профилактичен преглед. И трите 

писма са в днешната папка.  

Предлагам да вземем решение Р.      да направи списък с 

конкретни дати.  

От същата организация ни е представен график на лекарите 

за преминаване на профилактичните прегледи и молят да се 

разпределят по равно до 15 човека на ден. 

Следва и още едно писмо, с което ни дават график за това как 

да организираме вземането от лаборатория на биологичен материал 

на място. Разбира се, възможно е да се отиде и в самия център. На 

25-и и 26 август между 8,30 ч. и 10,30 ч. могат да преминат всички.  

Не се нуждаем от особени условия, за да се вземат кръвни 

изследвания. Посочени са и други четири дати. Ако се ходи в 

лабораториите – избор на посещение на лабораториите в близост до 

сградата на ЦИК, се организират в рамките на четири дни, средно по 

10 човека на ден. Началният час е по-ранен, тъй като е на място в 

лабораторията. Добре е да се регистрираме предварително, за да не 

се образуват опашки. Лабораторията е „Рамус“ и трябва да се 

предупреди лабораторията за евентуални посещения, за да няма 

струпване на хора. 
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Възлагаме на Р.           да направи графика. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Като 

направи графика, ще има грижата да уведомява лабораториите за 

броя представител на Централната избирателна комисия и на 

администрацията, които в съответния ден ще отидат, за да им бъдат 

направени тези изследвания. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Протоколното решение е Р.           

да се заеме с изготвяне на графика и по двата начина на 

профилактика. 

Докладвам още едни писмо с вх. № ЦИК-07-80/13.08.2021 г. 

Заместник-председателят на Украинската комисия се интересува как 

би могъл да си сътрудничи с нас. Интересува се от информация, 

която може да дойде, свързана най-вече с машините за гласуване. 

Предлагат да организираме по някакъв начин zoom конференция, в 

която могат да ни попитат всичко, което конкретно ги интересува. 

Писмото е изпратено до председателя на Централната избирателна 

комисия. Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам още две писма относно международно 

сътрудничество. 

Номерът на първото е ЦИК-07-71/13.07.2021 г. Секретариатът 

на А-WEB се интересува от нашия принос към издаване на тяхното 

месечно издание. Цялата кореспонденция я има в моята папка. Това 

е най-вече от различни департаменти на техния върховен трибунал 

за избор на справедливост на Република Парагвай. Докладвам го за 

сведение. 

WEB отново ни напомня, че можем да споделим всички 

вълнуващи ни въпроси и ни канят да участваме в следващото 

издание. Докладвам ви го за сведение. 

Гостувала е Централната комисия на Косово и току-що 

съобщеният от мен голям материал на парагвайската комисия. 

Докладвам всичко за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Георгиев, в тази точка. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали ви 

предлагам да се запознаете с писмо с вх. № НС-22-24-33 – 

ръкописно, от господин Е.           Д.          , в което той е написал 

писмо до Централната избирателна комисия със свои впечатления за 

формите и функционирането на различни институции на държавата 

и на Европейския съюз. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ще ви помоля в папка с моите инициали да се запознаете с докладна 

записка до госпожа К.           М.            – вх. № ЦИК-09-

325/12.08.2021 г., с която се прави предложение да бъде сключен 

граждански договор с Д.         Г.            за периода от 16-и до 20 

август с предмет „въвеждане на назначения служител в 

администрацията“, а именно асистентът на председателя, в начина 

на работа, предаване на служебните комуникации, контакти и 

документи и обучаването му във връзка с предмета на неговите 

служебни задължения.  

Моля ви да се запознаете и да одобрим сключването на този 

граждански договор. 

Мнения и становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване да одобрим сключването на 

гражданския договор при условията, посочени в докладната записка. 

Има и контролен лист за извършен предварителен финансов контрол 

за поемане на задължението, както и проект на договора. 

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

Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

С това изчерпахме дневния ред. 
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Насрочвам следващото заседание за 18 август, сряда, 2021 г. 

от 10,30 ч. 

Закривам днешното заседание. 

(Закрито в 11,45 ч.) 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

РОСИЦА МАТЕВА 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 


