ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 73
На 20 август 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Доклад по указ на президента на Република България за
насрочване на частични избори на 3 октомври 2021 г.
Докладва: Росица Матева
2. Одобряване на увод към бюлетина за резултатите от
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Росица Матева
3. Проект на решение за определяне на приложимите
решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на
частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
Докладва: Росица Матева
4. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения.
Докладват: Димитър Димитров, Красимир Ципов
5. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
Докладва: Емил Войнов
6. Проект на решение относно жребий при попълване
съставите на СИК.
Докладва: Емил Войнов
7. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
8. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
9. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Любомир Георгиев
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10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Елка Стоянова
11. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Красимир Ципов, Елка Стоянова, Любомир Георгиев,
Росица Матева
12. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Йорданка
Ганчева
ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Росица Матева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*
*
*
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги! В залата сме 8 членове на Централната избирателна
комисия – имаме необходимия кворум.
От заседанието отсъстват колегите: Камелия Нейкова,
Цветозар Томов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев и Цветанка
Георгиев поради платен годишен отпуск.
Предлагам днешното заседание да протече при следния
дневен ред:
1. Доклад по указ на президента на Република България за
насрочване на частични избори на 3 октомври 2021 г. – докладчик
Росица Матева.
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2. Одобряване на увод към бюлетина за резултатите от
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. – докладчик
Росица Матева.
3. Проект на решение за определяне на приложимите
решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на
частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г. – докладчик
Росица Матева.
4. Проект на решение за отваряне на запечатани помещения –
докладчик, Димитър Димитров.
5. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
за частични избори на 3 октомври 2021 г. – докладчик Емил Войнов.
6. Проект на решение относно жребий за попълване
съставите на СИК – докладва Емил Войнов.
7. Машинно гласуване – докладва Емил Войнов.
8. Проект на решение относно промяна на ОИК – докладва
Йорданка Ганчева.
9. Искания за изплащане на възнаграждения – докладчик
Любомир Георгиев.
10. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва Елка
Стоянова.
11. Доклади по административни преписки – докладват:
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Красимир Ципов, Елка
Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева.
12. Разни – докладват: Димитър Димитров и Йорданка
Ганчева.
Имате ли някакви предложения за промени в дневния ред? Не
виждам.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка
четвърта: Проект на решение за отваряне на запечатани помещения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не
виждам други предложения.
Моля, режим на гласуване за одобряване на така
предложения проект на дневен ред.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред: Доклад по
указ на президента на Република България за насрочване на
частични избори на 3 октомври 2021 г.
Точка 1. Доклад по Указ на Президента на Република
България за насрочване на частични избори на 3 октомври 2021 г.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-0143/18.08.2021 г., с което Администрацията на президента ни изпраща
препис от Указ № 216 от 17 август 2021 г., с който е насрочен
частичен избор за кмет на кметство Вакарел, община Ихтиман,
област София на 3 октомври 2021 г. Докладвам го за сведение на
Централната избирателна комисия и за публикуване на този указ на
страницата на Централната избирателна комисия в секция
„Частични избори – укази на президента“. Днес на практика е
последната възможна дата и това е последното предложение, което
сме изпратили на президента за издаване на указ. Не очакваме друг
указ, така че това ще бъдат изборите на 3 октомври 2021 г. – на 14
места, от които 12 кметства и две общини ще проведат избори на
3 октомври 2021 г. В тази точка това е моят доклад.
Преминаваме към точка втора от дневния ред: Одобряване
на увод към бюлетина за резултатите от изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. – докладвам аз.
Точка 2. Одобряване на увод към бюлетина за резултатите от
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Във
вътрешната мрежа, в папка с моите инициали е качен окончателният
за момента вариант на увода, който вчера обсъдихме на работно
заседание и в голямата му част е подготвен от колеги, които
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отговарят за съответните дейности. Вчера го прегледахме и го
обсъдихме. Ще ви помоля да се запознаете отново с него и ако сте
съгласни с текста, да го одобрим. Едновременно с това да одобрим и
писмо с текст, който има проектен номер 1062, до „Информационно
обслужване“ АД, с което да им изпратим този увод, за да бъде
отпечатан бюлетинът с резултатите от произведените избори за
народни представители.
Моля за вашите становища.
Колеги, ако нямате предложения за промени в текста на
увода, ви предлагам да одобрим този текст, заедно със
съпроводително писмо, което да бъде изпратено на господин
Филипов – изпълнителен директор на „Информационно
обслужване“ АД, за да бъде отпечатан бюлетинът с резултатите от
изборите.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаване към трета точка от дневния ред: Проект на
решение за определяне на приложимите решения на Централната
избирателна комисия при произвеждане на частичните избори за
кметове на 3 октомври 2021 г.
Точка 3. Проект на решение за определяне на приложимите
решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на
частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Проектът е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали и е с
проектен номер 516-МИ. Моля да го погледнете. Вчера работно
обсъдихме този проект, отразени са всички корекции, които приехме
при работното обсъждане.
Моля за становища по така представения проект.
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Ако нямате становища и други предложения, моля режим на
гласуване за приемане на това предложение?
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Решението е № 496-МИ/20.08.2021 г.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред: Проект на
решение за отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, колега
Димитров.
Точка 4. Проект на решение за отваряне на запечатани
помещения.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Първата преписка е с вх. № НС-14-39/08.08.2021 г. Правят
реконструкция на административната сграда на общината по проект
„Енергийна ефективност – развитие на селските райони“. Ще им
напишем писмо, с което ще им разрешим да отворят помещението и
да преместят материалите. Това е извън обхвата на Решение № 1244МИ, писмото е друго.
Предлагам да приемем решение, да му дадем номер, с което
да разрешим отваряне на помещението по искане, свързано с
реконструкции.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега,
аз бих предложила – дневният ред днес ни е дълъг, въпреки че
смятах, че ще бъде кратко заседанието, ако искате, все пак сме девет
човека и в някакъв момент можете да излезете, да се подготви
проектът и тогава да го гласуваме.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В края на заседанието ще има
изготвен текст за проект на решение. Ще го сложа в моя папка като
отговор на това искане и тогава ще го приемем.
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Следващата преписка е с вх. № НС-06-653/19.08.2021 г. –
оригиналният документ, имаме го и в електронната поща. Община
Плевен ни информира, че помещението, в което се съхраняват
материали, би трябвало да бъде отворено по Решение № 420НС/07.07.2021 г. Приложени са необходимите документи. Става
въпрос за предаване на списъците на Териториалното звено „ГРАО“
– Плевен. Докладвам писмото за информация.
Следващото писмо е с вх. № НС-07-87/18.08.2021 г. от
Столична община, район „Илинден“. Имаме пълната документация
за назначена комисия, протоколи от нейната работа, основание за
отварянето – редът, определен по реда на т. 27 и т. 28 от Решение
№ 339-НС/27.07.2021 г. Необходимо е да бъде освободено това
помещение, в което е определена стая 421, тъй като ще бъде ползван
този кабинет за работата на общинската администрация по
преброяването. Комплектът е пълен – имаме заповеди, протоколи.
Докладвам преписката за сведение. Това са преписките по отваряне
на помещения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Ципов, в тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-06655/18.08.2021 г. Това е писмо от кмета на Община Любимец, с
което той ни изпраща негова заповед за сформиране на комисия и
протокол за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от проведените избори за народни представители
на 26 март 20217 г., както и Национален референдум от 25 октомври
2015 г. Докладвам писмото за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, с вх. № НС-06-656/18.08.2021 г. в Централната избирателна
комисия е постъпило писмо от кмета на Община Ябланица, с което
ни уведомява за издадена негова заповед за назначаване на комисия,
която да разпечата помещението, в което се съхраняват изборни
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книжа от произведения Национален референдум на 25 октомври
2015 г. и за извършените от същата комисия действия, като
комисията е съставила акт за унищожаване на неценни документи с
изтекъл срок на съхранение и документите с постоянен срок на
съхранение са предадени в отдел „Държавен архив“ – град Ловеч.
Докладвам още едно писмо в тази точка: вх. № МР-0613/19.08.2021 г., с което кметът на община Несебър ни изпраща
копие от негова заповед за назначаване на комисия, както и за
извършените от комисията действия по отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведени избори и, в което са прибрани книжата от
произведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители.
Това писмо обаче е за обобщаване в папката, която създадохме –
нарочна, със заповеди на кметовете и протоколи от извършените
действия от Комисията по прибиране на книжата и материали от
последните произведени избори на 11 юли 2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, госпожо Ганчева, в тази точка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам аналогичен доклад –
уведомяват ни от община Бяла, област Русе за отваряне на
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
11 юли 2021 г. Предлагам за изпълнение съобразно протоколно
решение на Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам писмо от община Червен
бряг, с което кметът на общината ни уведомява, че съобразно наше
Решение 1244-МИ/30.09.2021 г. са отворили помещение, в което
съхраняват изборни книжа и материали. Извършени са
необходимите действия. След извършването на действията са
запечатали помещението съгласно т. 6 от Решение № 1244. Тъй като
писмото няма приложени заповед и протокол, предлагам, за да не
губим процесуално време, да се свържа с общината и да ги помолим
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да ни изпратят необходимите документи. Също така бих искала да
помоля администрацията да прилагат протоколното решение на
Централната избирателна комисия във връзка с този тип преписки,
които следваше да бъдат архивирани по определен начин и на
доклад в днешното заседание ние не би трябвало да занимаваме
аудиторията с тези десетина доклада, които изчетохме преди малко.
Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с доклада. Ако
писмото е от кмета на общината, аз лично считам, че можем да
приложим и имаме такава практика, след като кметът ни уведомява,
отговорността е негова. Най-вероятно е издадена заповед, има
протокол. За нас е важно да ни уведоми за сведение за отварянето,
като по никакъв начин тази отговорност не се споделя от нас дори да
е представил всички документи. Така че, ако писмото е от кмета,
предлагам да го приемем за сведение.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз нямам нищо против. След като не е
необходимо за нашия архив, така или иначе в общините пазят архив.
В такъв случай изобщо няма да занимавам общината. Докладвах ви
за сведение преписка с № НС-06-659/18.08.2021 г. на община Червен
бряг.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: С това
изчерпахме за момента тази точка.
Преминаваме към точка пета: Проект на решение относно
назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове на
3 октомври 2021 г. Заповядайте, колега Войнов.
Точка 5. Проект на решение относно назначаване съставите
на СИК за частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект
на решение относно назначаване съставите на СИК за частичните
избори за кметове на 3 октомври 2021 г. Това решение по принцип
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не се различава от решението, което приехме за частичните избори
на 27 юни. Единствената разлика е, че имаме промяна в състава на
парламентарно представените партии и коалиции, които са посочени
в т. 5 от проекта на решение, с тяхната актуална бройка. Въз основа
на тези нови числа за състава на парламентарните групи в
Методиката са променени тези числа и има ново разпределение на
членовете на секционните избирателни комисии.
Методиката също е в отделен файл в моя папка като
приложение към решението. Може да го прегледате. Също така има
и един файл-формула в моя папка, където е показано точно за
деветчленните, осемчленните и седемчленните секционни
избирателни комисии как са направени изчисленията и как е
достигнато до съответната формула, която е поместена в
Методическите указания. Принципът за разпределение на местата е
същият. Ако има някакви забележки, съм готов да ги отразя.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз предлагам да отложим
приемането на решението – да се докладва за запознаване, както е
обичайната практика на Централната избирателна комисия.
Приемането може да се отложи за следващото заседание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
приемате ли да се отложи за следващото заседание приемането на
този проект?
Колега Войнов? Съгласен сте.
Колеги, всички се съгласяваме, че ще бъде отложен този
проект за следващото заседание.
Предлагаме и проектът за жребий да остане за следващото
заседание, за да бъдат приети двете решения заедно.
Преминаваме към седма точка от дневния ред: Машинно
гласуване. Заповядайте, колега Войнов.
Точка 7. Машинно гласуване.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. ЦИК-06-11-188/18.08.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е
в отговор на наше писмо с изх. № ЦИК-06-7-202/03.08.2021 г., което
също е качено в моята папка.
Припомням, че с това писмо констатирахме, че „Сиела
Норма“ АД не ни е предоставила пълен опис на използвания
софтуер, пълен комплект ръководства за софтуера и изходния код и
че продължаваме да считаме, че „Сиела Норма“ АД е в забава по
отношение на предаването на софтуера в комплект с изходния код.
В сегашното писмо от „Сиела Норма“ АД, което в момента
докладвам, те пишат, че предоставят на Централната избирателна
комисия повторно софтуера в комплект с изходния код с цел
подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и
плащане на окончателната цена, като пишат, че софтуерът в
комплект с изходния код и инструментите към него предоставят на
флаш носител в секретен плик с еди-какъв си номер. Пликът е
приложен към писмото.
Ключовата дума в това тяхно писмо е „повторно“. Ако
„Сиела Норма“ АД ни предоставят пак това, което вече са ни
предоставили, аз лично не виждам някаква полза. Предлагам да
изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да върнем получения
плик и да поискаме да ни предадат софтуерните модули, части и
документи, посочени в наше писмо от 22 юли 2021 г., като им
укажем предаваните активи да бъдат описани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за вашите становища по доклада на колегата Войнов. Пликът, в
който, според писмото, е поставен флаш носителят, както е посочено
в тяхното писмо, е секретен плик с посочен номер – той не е
отварян, може да го покажете на колегите. Не знаем в този плик
какво се съдържа, но в крайна сметка предложението е да бъде
върнат пликът в цялост, без да е отворен, тъй като повторна
информация, която вече в някаква част е предадена на Централната
избирателна комисия, смятаме, че не е необходимо да бъде
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изпращана и следва да ни бъде изпратен целият софтуер, заедно с
частите, които сме установили, че не са предадени с подробно
описание в писмото на съдържанието на информацията в съответния
преносим носител, който се изпраща.
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Първо, искам да кажа, че това
със секретния плик е малко нелепо. Не знам какво означава секретен
плик, при положение че е изпратено с куриер и са си го предавали от
ръка в ръка. Да, видях го. Изглежда доста секретно… Дал го е на
деловодителката, доколкото разбрах, и казал: „Внимавай, че е
секретно“. Това не превръща съдържанието на плика в секретна
информация. Така или иначе в писмото, което е с един ред, и което,
забележете, е в отговор на наше питане отпреди близо 20 дни,
защото ние на 3 август сме им изпратили запитване. Те едва сега
събират сили да ни отговорят с този един ред, в който ни казват, че
повторно ни изпращат информация, която вече са ни били
предоставили, при положение че ние сме изпратили конкретно
запитване с описани по точки липсващи параметри.
В отговор на това писмо няма описание дали това, което ние
сме изискали, се съдържа в този плик.
Смятам, че този плик не трябва да бъде отварян, но имам
леки резерви по отношение на това дали да го връщаме на „Сиела
Норма“ АД, или да направим един протокол и да го приберем в
нашата каса тук и той да си стои неразпечатан, както е „секретен“.
Ние така или иначе продължаваме да очакваме от „Сиела Норма“
АД конкретен отговор по точките, които са поставени като
запитване, с писмо, което те ни изпращат по опис това, което сме
изискали.
Предлагам отговорът да бъде, разбира се, в контекста на това,
което колегата Войнов предложи, но пликът да не бъде връщан. Ако
комисията прецени, че нямаме нужда от този плик, аз просто не съм
сигурна тази секретност доколко би продължила да бъде такава,
когато бъде върнат на изпращача на писмото.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, дори да не бяхме написали
писмо на 3 август 2021 г., само да кажем, че има неизпълнение и
следва да представят липсващите компоненти, елементи, те би
трябвало да ни отговорят и подробно да ги опишат. Не стига, че не
са изпълнили и не са ни предоставили първоначално това, което е
необходимо, независимо и от писмото, което е изпратено, което
много подробно, много ясно, много точно формулира нещата, които
трябва да ни предоставят, те признават, че повторно могат да ни
изпратят само първоначалната информация. Тя обаче не е
достатъчна и не е в изпълнение на договора, а напротив – показва, че
има неизпълнение.
В този смисъл наистина няма какво да отваряме така
наречения секретен плик, той е просто един запечатан плик и може
да се остави заключен в касата на председателя и да се изпрати
писмо, незабавно да ни изпратят всичко, което ние сме описали в
писмото от 3 август 2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Започвам да се чудя дали „Сиела Норма“
АД разполага с информацията, която ние им искаме. Ако случайно
не разполагат, просто да ни кажат, за да знаем и ние как да
процедираме оттук нататък. Не може да си играем на разпращане на
пощенски картички напред-назад, вече колко месеца станаха – дори
не мога да ги преброя. Ние сме конституирани на 13 май и на 15 май
сме изпратили първото писмо до „Сиела Норма“ АД. Това са вече
почти четири месеца. Ако не разполагат с тази информация, няма
лошо, просто да напишат, за да знаем ние как да процедираме оттук
нататък, за да можем да приключим отношенията си по този
договор. Ние имаме огромното желание това да се случи, те – също.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Съгласна съм с всички Вас и само още един аргумент. Колегата
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Войнов ще докладва следващата преписка, но в писмото, което вчера
„Сиела Норма“ АД ни изпрати в 15,13 ч. по електронната поща –
изпращат така наречената индикативна оферта, с която ни предлагат
своите услуги за модифициране на софтуера за президентските и за
евентуални предсрочни парламентарни избори, изрично са указали,
че услугите включват модифициране на софтуера – предмет на
Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. Всички ние тук прекрасно знаем,
че ако договорът от 6 февруари е изпълнен от страна на „Сиела
Норма“ АД, Централната избирателна комисия и българската
държава би следвало да могат да модифицират този софтуер без
„Сиела Норма“ АД и Смартматик. Това е още едно признание, че
„Сиела Норма“ АД не е изпълнила своите задължения по Договор
№ 1 от 6 февруари – да предаде на Централната избирателна
комисия софтуера в цялост, за да може, както пише в договора,
Централната избирателна комисия, без участието на изпълнителя
„Сиела Норма“ АД и създателя на софтуера – Смартматик, да
модифицира и да организира избори самостоятелно.
Колеги, ако няма други предложения във връзка с текста на
писмото, ви предлагам да го гласуваме, като ви моля да кажете
приемате ли предложението на колегата Стоянова в писмото да бъде
указано, че този плик, който съдържа евентуално флаш памет, не е
разпечатван, ще бъде прибран в касата на председателя, но ще бъде
съхраняван неразпечатан и всички останали неща в писмото, както
колегата Войнов предложи, допълнен от колегата Стоянова и от
колегата Солакова, да бъдат записани, включително да ни бъде
казано ясно притежава ли „Сиела Норма“ АД останалите части от
софтуера, които все още не са предадени и може ли да ни ги
предаде.
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Искам да направя само едно допълнение.
Въпреки че вече сме написали в предходното писмо какво точно
искаме, смятам, че е редно отново да изпишем точка по точка какво
точно искаме. Може пък четене с разбиране да е проблем.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
ако няма други предложения, предлагам да гласуваме изпращането
на това писмо.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на
това писмо до „Сиела Норма“ АД с поредното искане на предаване и
изпълнение на задълженията по Договора от 6 февруари 2021 г.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо –
колежката Матева спомена за него, е с вх. № ЦИК-06-6344/19.08.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни
изпращат индикативна оферта за избори за президент и
вицепрезидент и предсрочни парламентарни избори през 2021 г.
От „Сиела Норма“ АД предлагат услуги, включващи
модифициране на софтуера, както и логистичното осигуряване за
избори в един тур, като затова искат цена по 500 лв. на машина, а за
същите услуги за избори в два тура – по 1000 лв. на машина, като
обръщат внимание, че поради неплащане на дължимата цена по
Договор № 1 Централната избирателна комисия не е собственик
на 9600 броя машини и софтуера, предмет на Договор № 1 и, в
случай че Централната избирателна комисия не придобие
собствеността, те биха предоставили на Централната избирателна
комисия 9600 машини под наем на цена от 1500 лв. на машина за
избирателен тур, като в тази наемна цена не са включени цените по
точка 1, за които споменах, а именно по 500 лв. и по 1000 лв. на
машина за два тура. Също така ни предлагат да ни продадат до
1200 нови машини на цена от 5200 лв. на машина без ДДС.
Предлагам на този етап писмото да остане за запознаване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Стоянова.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, правилно ли разбрах, че те
са ни изпратили ценова оферта с предложение за процедура, която
ние дори не сме обявили все още или изобщо няма яснота какво ще
се случва оттук нататък?
Как е оформено, като писмо ли? Да благодарим на „Сиела
Норма“ АД в такъв случай.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Писмото, освен че е адресирано до нас, пише „индикативна оферта
за провеждане на избори с машини, собственост на възложителя“.
Но възложителят сме ние, доколкото знам.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам да го оставим за сведение и
да продължим нататък.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № към ЦИК-06-11-186/18.08.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“
АД и с него ни изпращат отново фактура по Договор № 19, в която е
отстранена техническа грешка. Тъй като на предишното заседание
взехме решение тази фактура да бъде платена, и тя е платена,
докладвам тази преписка за сведение.
Следващото писмо е с вх. № към ЦИК-02-73/19.08.2021 г. С
него Р. Б. ни изпраща CV, което беше на английски
език. Този път ги изпраща на български език. Докладвам го за
сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-2435/19.08.2021 г.
Писмото е от Н. М. и с него ни сигнализира за
интервю на Я. Т. сутрешния блок на БТВ. Моли ни да
прегледаме записа и да си направим извод дали това не е
злоупотреба с чувствителна информация.
Аналогично е и писмото с вх. № НС-22-2435/1 от 19 август.
Писмото е от М. М., който ни изпраща линкове към
изявления в популярни медии на експерти, работещи по граждански
договори за Централната избирателна комисия. Аз лично гледах това
интервю и не ми направи някакво специално впечатление.
Предлагам писмата да останат за сведение.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Преминаваме към осма точка от дневния ред: Проект на решение за
промяна в състава на ОИК. Заповядайте, колега Ганчева.
Точка 8. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам на вашето
внимание проект на решение за промени в състава на ОИК –
Димово, област Видин. Може да го видите във вътрешната мрежа в
моя папка.
Документите са постъпили по електронната поща, като в
придружителното писмо с предложение за назначаване на мястото
на председателя, ни уведомяват и уверяват, че документите са
изпратени по куриер на 19 август. Предполагам, че днес ще
пристигнат. Тъй като там ще има избори, ви предлагам да приемем
решението.
Подадено
е
заявление
от
госпожа
М.
П.
Г. за освобождаването й от състава на ОИК – Димово, по
лични причини.
Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-37/19.08.2021 г. от
упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Предлага се на мястото на
подалия заявление за освобождаване на ОИК – Димово, да бъде
назначен
господин
М.
В.
С.
Приложени
са
изискуемите документи и декларация по закон. Предлагам ви да
приемем решение, с което да освободим като председател на ОИК –
Димово,
област
Видин
М.
П.
Г.
със
съответното ЕГН и да назначим за председател на ОИК – Димово,
област Видин М. В. С. със съответното ЕГН.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по така предложения проект?
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Решението е № 497-МИ/20.08.2021 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам постъпила
преписка в копие и в оригинал с вх. № МИ-10-38/19.08.2021 г.
Преписката касае промени в съставите на ОИК – Никола Козлево и
ОИК – Шумен. Има подадени заявления за назначаване, по-точно
декларация за отказ от господин И. Н. Н., който е член
на ОИК Шумен, поради назначаването му като помощник на
частен съдебен изпълнител и с оглед възникнала несъвместимост по
Изборния кодекс желае да бъде освободен.
Постъпило е предложение на мястото на него да бъде
назначен господин С. В. Р., който обаче е член на ОИК –
Никола Козлево. Има заявление от него, че той желае да бъде
освободен като член на ОИК – Никола Козлево, и да бъде
преназначен като член на ОИК – Шумен. На мястото на господин
Русев се предлага да бъде назначена госпожа К. Т.
Т. Приложени са всички изискуеми документи.
Предлагам да приемем два проекта на решение – на първо
място, за промени в състава на ОИК – Никола Козлево, а именно да
освободим като член на ОИК – Никола Козлево, С. В. Р.
и да назначим на ОИК – Никола Козлево, област Шумен госпожа
К. Т. Т. – и двамата със съответното ЕГН.
Предлагам, госпожо Председател, първо да гласуваме този
проект, след което другия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по така предложения проект? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Решението е № 498-МИ/20.08.2021 г.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да подложите на
гласуване другия проект на решение, с което да освободим като член
на ОИК – Шумен, област Шумен И. Н. Н. със
съответното ЕГН и да назначим за член на ОИК – Шумен, област
Шумен С. В. Р. със съответното ЕГН.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Решението е № 499-МИ/20.08.2021 г.
Преминаваме към точка девета: Искания за изплащане на
възнаграждения на ОИК. Заповядайте, колега Георгиев.
Точка 9. Искания за изплащане на възнаграждения.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане от ОИК – Кресна,
за изплащане на възнаграждения на членове на ОИК за дадени
дежурства във връзка с подготовка на заседание и процесуални
представителства в Административен съд – Благоевград. Приложени
са протоколи от заседания, призовка, всички необходими документи
и e извършен необходимият предварителен контрол. Предлага се
общо 277,97 лв. да бъдат поети като задължения.
Предлагам Комисията да одобри плащането.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на
възнаграждение на ОИК – Кресна.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да бъде одобрено
искането на ОИК – Община Столична, София-град за изплащане на
възнаграждение в размер на 5507,53 лв. за проведени едно
дежурство и едно заседание през месец май и едно дежурство и две
заседания през месец август. Приложени са всички изискуеми
документи, копия от протоколи-преписи от проведените заседания,
извършени при предварителен контрол.
Предлагам Комисията да вземе решение за изплащане на това
възнаграждение за проведени заседания и дежурства на общо пет
дати.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изплащане на
възнаграждението на ОИК – Община столична.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
Преминаваме към десета точка: Доклади по дела, жалби и
сигнали. Заповядайте, колега Стоянова.
Точка 10. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще докладвам само една преписка в тази
точка: НС-04-02-179/1 от 18 август 2021 г. в папка с мои инициали
от днешна дата. Това е писмо от Областна дирекция на МВР –
Враца, РУ – Враца, в което се иска подробна справка за всички лица,
подали заявление за гласуване в Матера, Италия, от посочен от наше
предходно писмо IP адрес: час на получаване на електронните
заявления, плюс още 31 заявления, имената на служителя, който е
обработил заявленията и други данни, свързани с подаване на
електронни заявления и отделно на заявление, подадено през ДКП,
защото това лице е подало на друго място заявление. Иска се
информация кой е включен в избирателните списъци на изборна
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секция в Гърция, пита се колко български граждани са упражнили
правото си на глас там и същите да бъдат посочени поименно; искат
да се приложи бланка за гласуване на електронно заявление в
секция, извън страната, като искат цялата тази информация да се
изпрати на Районно управление – Враца.
Докладвам писмото само за сведение и предлагам, да бъде
изпратено писмо до „Информационно обслужване“ АД, което да
отговори в частта за подробностите по IP адреса – час на подаване
на заявленията, списък на лицата, които са подали такива заявления.
След като се върне този отговор, и на база на допълнително
извършени от наша страна действия, да отговорим, като в отговора
също да бъде посочено на какъв принцип са изготвени
избирателните списъци, защото част от въпросите, които са
поставени, съдържат искане за информация, която ни показва, че
този процес не е много ясен на обществеността. В тази част да се
направи уточнение в писмото. Предлагам го за сведение, като след
извършване на проверката от „Информационно обслужване“ АД и
събиране на другата информация, ще докладвам предложение за
писмо до Областна дирекция на МВР – Враца, РУ – Враца към
криминална полиция. Цветан Вълов е инспекторът. Това е в тази
точка.
Допълвам си в момента доклада: моля да одобрите
изпращането на писмо до „Информационно обслужване“ АД, което
да извърши справка на посочения IP адрес и да ни дадат подробна
справка на всички лица, подали заявления за гласуване в Матера,
Италия както на лицето, което е посочено конкретно с име и ЕГН,
така и на останалите 31 заявления, както и да се уточни дали през
друг канал това лице не е подавало заявления. Това е писмото до
„Информационно обслужване“ АД, което трябва да изпратим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля режим на гласуване за изпращане писмо до „Информационно
обслужване“ АД за изискване на информацията, която трябва да
бъде предоставена на полицията във Враца.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
Преминаваме към точка единадесета: Доклади
административни преписки. Заповядайте, колега Солакова.

по

Точка 11. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги,
докладвам ви докладна записка ЦИК-09-330/19.08.2021 г. във връзка
с изтеклия срок за подаване на оферти в процедура публично
състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет
„предоставяне на стенографски услуги“ за нуждите на Централната
избирателна комисия. Процедурата е открита въз основа на Решение
№ 480-НС/26.07.2021 г. Тъй като до изтичането на срока не е
постъпила нито една оферта, с докладната записка се посочват
възможностите съгласно Закона за обществените поръчки, а именно
може да се прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от
Закона за обществените поръчки с мотивирано решение, тъй като не
е подадена нито една оферта или да се определи допълнителен срок,
тъй като отново не е постъпила нито една оферта съгласно чл. 100,
т. 12 от Закона за обществените поръчки. Разбира се, за да преценим
всички тези възможности по закона, ви докладвам докладната за
сведение с предложение за провеждане на работно заседание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други
доклади в тази точка?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмото, което сме
получили от областния управител на област Кюстендил с вх. № НС05-214. Вчера го поставих на обсъждане на работна група.
Докладвам ви в частта относно извършена проверка от областния
управител по повод постъпили жалби и препратени от Централната
избирателна комисия за неизплатени възнаграждения на членове на
секционни избирателни комисии. В това писмо на областния
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управител подробно е описан резултатът от извършената проверка.
Установява се, че в някои от случаите лицата не могат и нямат право
да претендират изплащането на възнаграждения, като в два случая
областният управител е установил, че на две лица следва да бъде
изплатено възнаграждение, за което са дадени указания на кмета на
община Дупница, като е поискано и доказателство след изплащането
да се представи извлечение от ведомостта. Към писмото на
областния управител са представени копия от ведомостите във
връзка с изплатените възнаграждения в община Дупница на
членовете на секционните избирателни комисии. Писмото
съдържателно посочва отговорно отношение към поставените
въпроси в жалбите, извършена е детайлна проверка и в тази част ви
го предлагам за сведение, като приемам и в общи линии
положителна оценка за извършената проверка.
В частта относно жалбата на С. З. ви го
докладвам за запознаване. За следващото заседание ще докладвам
проект на писмо за одобряване с протоколно решение.
Докладвам ви за сведение писмо, което сме получили от
списание ЗОП плюс.
За сведение ви докладвам и писмо с вх. № ЦИК-03140/18.08.2021 г., което е препратено от администрацията на
Министерския съвет от господин Г. Д. от Ямбол. То е
адресирано до председателя на Четиридесет и шестото народно
събрание госпожа Ива Митева, с копие до президента, премиера,
омбудсмана, председателите на парламентарно представените
партии и коалиции и е във връзка с евентуален и предсрочен
парламентарен вот, заедно с президентските редовни избори тази
година. Докладвам ви го за сведение, ще помоля да се предостави
копие на ръководителите на направления „Принципни решения“,
„Методически указания“, „Машинно гласуване“.
На този етап докладвам за сведение и документи, получени за
назначаване на член на освободено място в ОИК – Чупрене, тъй като
те са получени само по електронната поща.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Стойчева, в тази точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, с вх. № НС-20-264/17.08.2021 г. в ЦИК са постъпили от BTV
Медия Груп финален отчет и сертификати за излъчвания за месеците
юни и юли на видеоклиповете на Централната избирателна комисия
във връзка с информационно-разяснителната кампания на изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г., както и приемопредавателен протокол за приемане на работата.
Всички тези документи са представени в изпълнение на
Договор № 24/26.06.2021 г. съгласно чл. 5, ал. 2 от цитирания
договор. След последното излъчване, предвидено в приложената
схема на излъчване, дружеството издаде сертификат за излъчванията
и го изпраща в Централната избирателна комисия, като в срок от пет
работни дни от получаването на сертификата страните подписват
протокол за приемане на изпълнението, след което се извършва
плащане при издаване на фактура. С вх. № НС-20-264/1 от 18 август
2021 г. в Централната избирателна комисия е представена и фактура
в оригинал с посочена банкова сметка съответстваща на сключения
Договор № 24 от 26 юни 2021 г.
Предвид изложеното, предлагам да приемем изпълнението по
договора, да се подпише приемо-предавателен протокол за приемане
на работата, след което да се извърши и плащането по цитирания
входящ номер на фактурата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
чухте доклада и предложението на колегата Стойчева. Има ли
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване и приемане на
работата по договора и упълномощаване на председателя да
извърши плащането по цитираната от колегата Стойчева фактура.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Колега Ципов, заповядайте в тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите
два проекта.
Първият е проектно писмо до ОД на МВР – Пловдив, отдел
„Икономическа полиция“ с наш вх. № НС-04-02-271/13.08.2021 г.
Областната дирекция на МВР – Пловдив, иска от нас да бъде
предоставена информация дали лицето Лъчезар Иванов Бакърджиев
със съответното ЕГН е избрано за народен представител от
Четиридесет и шестото народно събрание.
Изпратихме запитване до „Информационно обслужване“ АД
с вх. № НС-00-762/17.08.2021 г. То ни отговаря, че лицето е
регистрирано като кандидат за народен представител в РИК – 17,
Пловдив от листата на партия „Има такъв народ“ и е избран за
народен представител в Четиридесет и шестото народно събрание.
Моля, госпожо Председател, да подложите на гласуване
отговора до ОД на МВР – Пловдив, отдел „Икономическа полиция“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения текст на писмо? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на
това писмо.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Другият проект на писмо е до ОД на
МВР – Стара Загора, Първо РУ с наш вх. № НС-02-02269/10.08.2021 г. Областната дирекция иска информация за две лица:
Александър Адрианов Суев и Боян Боянов Станков – Расате, дали са
регистрирани като народни представители, съответно дали са били
избрани за такива на последните два парламентарни избора,
проведени на 4 април и на 11 юли тази година.
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Предлагам на вниманието ви проекта на отговор до
Областната дирекция на МВР – Стара Загора, и да го подложите на
гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по текста на писмото? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на
това писмо
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, искам да ви докладвам три
наши входящи номера: МИ-04-02-18/19/20, с което отдел
„Икономическа полиция“ на Столична дирекция на вътрешните
работи иска от нас информация, свързана с проверка по преписки на
описа на Столичната дирекция на СДВР и прокурорски преписи по
описа на Софийска районна прокуратура.
Трите писма касаят няколко лица, а именно дали те са
гласували на местните избори, проведени на 27 октомври 2019 г.,
разполагали ли са с право на глас; в кои избирателни секции са
упражнили правото си на глас; дописани ли са били в списъка на
избирателите; дали са били част от членове на някоя секционна
избирателна комисия; ползвали ли са, ако са били членове на
секционна комисия, правото си да бъдат дописани в избирателните
списъци, както и дали са подавали заявления за гласуване по
настоящ адрес.
Моето предложение е с писмо да бъдат изпратени копия на
тези писма до кмета на Столична община, за да бъде предоставена
информацията, както я иска отдел „Икономическа полиция“ на
Столичната дирекция на вътрешните работи.
Докладвам и още един вх. № МИ-04-02-22. Това е отново от
СДВР, Шесто РУ, с което също се пита за няколко лица със
съответните ЕГН, дали са упражнили правото си на глас на
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последните местни избори, дали имат избирателни права, както и да
бъдат приложени в справката, с която трябва да се предостави
исканата информация, заверени копия от избирателните списъци, в
които лицата са били вписани, съответно са упражнили правото си
на глас.
Предлагам копие от това писмо да бъде добавено също в
проекта на писмо към кмета на Столичната община.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Ципов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на тези
писма до кмета на Столичната община.
Гласували 9 членове на ЦИК: за –9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващият докладчик е колегата Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви само за сведение и към
архив, защото това е писмо, тъй като в предходна преписка е
отговорено до сектор „Разследване на икономически престъпления“.
Първоначалната преписка е по наше писмо НС-06-37, с което
изискахме от Столична община да отговорят на конкретно поставени
въпроси по досъдебно производство 5098 от 2021 г., което се намира
в СДВР, сектор „Разследване на икономически престъпления“ при
старши разследващ полицай М. Падоз Столична община отговаря
на поставените въпроси директно до СДВР с копие до Централната
избирателна комисия. Затова го докладвам само за сведение.
Следващата преписка в тази категория е отново за сведение,
тъй като тепърва ще се извършват проверки и последващи действия.
Преписката е НС-20-263 и ще я видите в папка от 18 август с мои
инициали. Това е писмо от „Зов нюз медия“, към което има
приложено писмо до ОИК – Борован, с копие до ЦИК, в което ни
сезират за излязло Решение № 7613 от 24 юни 2021 г. на Върховен
административен съд, с което решение се установява конфликт на
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интереси. Преписката е решена по същество, след като е било
отменено решение на Комисията за установяване на конфликт на
интереси по отношение на кмета на община Борован.
В писмото се пита ще предприема ли ОИК – Борован,
действия по чл. 42 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ще се сезира ли ОИК – Борован? Докладвам за
сведение, тъй като писмото е до ОИК – Борован, с копие до
Централната избирателна комисия. Разбира се Централната
избирателна комисия ще прегледа какво се случва по тази преписка.
Действително има съдебно решение, което е влязло в сила, на
последна инстанция Върховен административен съд. Докладвах аз
сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали може да
видите предложения за писмо до Следствения отдел на Софийска
градска прокуратура във връзка с вече докладвано от мен тяхно
писмо – искане, за установяване на дата на регистрация, дата на
обявяване на избран за кмет на община Гурково. След направена
справка съм подготвил писмо. Предлагам Комисията да приеме
текста на писмото и да го изпратим като отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения текст на писмо? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на
това писмо.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
В тази точка и аз имам доклад.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-02-41/1 от 20 август 2021 г.
от главния секретар на Народното събрание, с което ни уведомяват,
че и в тази събота и неделя, които предстоят – на 21 и 22 август
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2021 г. няма да има ток в сградата на Народното събрание, тъй като
ще бъдат извършвани ремонтни работи. В тази връзка трябва да
предвидим във всички помещения, които се ползват от Централната
избирателна комисия, да бъдат изключени уредите от мрежата. Ще
резолирам преписката към изпълняващия длъжността директор
„Администрация“ да бъде предвидено в понеделник сутрин
специалистите по информационни и комуникационни технологии да
прегледат системата в залата за гласуване и деловодната система. Да
имат готовност от „Информационно обслужване“, тъй като миналия
понеделник имахме проблеми със сработването на тези системи.
Докладвам това за информация и за предприемане на мерки днес
като си тръгнем от работа да изключим всички уреди от мрежата.
Следващият доклад е отново за запознаване и информация с
вх. № ЦИК-00-274/20.08.2021 г. Това е писмо от председателя на
Съвета на директорите на Националния дворец на културата в
отговор на наше писмо ЦИК-00-262/29.07.2021 г. Председателят на
Съвета на директорите на НДК ни уведомява, че срокът на договора
за наем евентуално на помещенията, които биха били предоставени
на Централната избирателна комисия за ползване, ще бъде десет
години, като наемната цена ще бъде определена съгласно
действащата пазарна оценка. Така записан текстът, ми се струва, че
вече има действаща пазарна оценка, но не ни е изпратена. Второто
изречение – „Съветът на директорите ни уведомява, че е предприел
всички необходими действия за изпълнение на постъпилите от нас
запитвания.
В момента ви докладвам писмото за информация и в
следващата седмица евентуално да предложим текст в отговор на
това писмо. Да изискаме пазарната оценка, ако има такава и
информация за останалите действия, които е предприел
Националният дворец на културата. За момента само за запознаване
ви го докладвам. С това изчерпахме тази точка.
Връщаме се на точка четвърта: Проект на решение за
отваряне на запечатани помещения. Заповядайте, колега Димитров.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има проект на
решение, който е записан като Решение-МИ, но то трябва да бъде
без МИ, защото се отнася до материалите и изборните книжа за
всички избори и референдуми от 2016 г. досега. Просто им
разрешаваме да отворят това помещение, което се намира в сградата
на общината. Не са ни написали нищо повече. Също така да ни
информират за назначената комисия, както и за протоколите, които
тя е съставила, за да удостовери, че е осигурен фронт за ремонтните
дейности в помещенията. Това решение е с проектен номер 521.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля да се запознаете с проекта на решение. Становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване приемането на това
решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Решението е № 500/20.08.2021 г.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В същата точка докладвам двете
писма, които съгласувахме, те са с проектен номер 1067 и 1068 –
Брезово, с което им отговаряме, че няма нужда от наше решение,
становище или каквото и да е.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля да се запознаете с текстовете на писмата, които вече
гласувахме. Ако имате някакви предложения за корекции? Не
виждам.
Преминаваме към точка дванадесета: Разни. Заповядайте,
колега Димитров.
Точка 12. Разни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да започнем с ЦИК-04-019/18.08.2021 г. Дирекция „права на човека“ МВнР ни изпраща
уведомление, с което търси дългосрочни наблюдатели. В такива
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случаи ние препращаме такива съобщения към Обществения съвет,
което предлагам да направим и този път.
С вх. № ЦИК-07-84/18.08.2021 г. имаме поздравително
писмо, адресирано до госпожа Нейкова и с много любезен тон тя е
поздравена от генералния секретар на WEB за избирането й за
председател. Това е нещо като поздравителен текст.
Следва писмо с вх. № ЦИК-07-86/19.08.2021 г. Това писмо е
за сведение. И преди това ви докладвах, че Институтът на Мексико
организира специализиран курс – виртуален.
Следващото писмо е с вх. № ЦИК-07-85/19.08.202 г., с което
професор Тоби Джеймс от Университета на Източна Англия моли да
попълним евентуалната карта за участие в изследване, свързано с
почтеността на изборите. Докладвам го също за сведение. Нямаме
засега картата, но евентуално може да потвърдим, че бихме
участвали.
Имаме номера на писмото, което гласувахме до госпожа
Ямагучи. Довършваме преписка от 17 юни 2021 г. Преводът е в
моята папка. Питат ни какъв е броят на партиите, кандидати, жените
и така нататък от изборите на 4 април 2021 г. Няма да има проблем
да го изпратим, само трябва да имаме подписите, тъй като е
официална кореспонденция. Искането е от Интерпарламентарния
съюз, където трябва да попълваме базата данни с такива параметри
на изборите, които сме произвели.
Имам още едно писмо, което би трябвало да подготвим като
отговор на госпожа Ани Кордушян, която е председател на
арменската ЦИК и тя ни беше написала писмо от 5 август, в което ни
пита каква е процедурата, с която е възможно да снемем имунитета
на кандидат за народен представител. На практика ние такова
решение нямаме. Правният отдел беше написал малко по-дълъг
текст, аз го съкратих.
Погледнете този текст, тъй като трябва да го дадем за превод
и да върнем отговор на госпожа Кордушян. Това беше последната
ми преписка.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

На

практика Централната избирателна комисия се произнася с решение
по всяко постъпило искане и няма нужда от отделна процедура,
защото тази възможност е дадена в закона – Централната
избирателна комисия, да преценява и да дава съгласие да бъде снет
имунитет.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нейният въпрос беше: има ли
такава процедура? Подозирам, че иска да я препише, за да се
легитимира собствена процедура. Процедура нямаме.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Процедурата е определената законова възможност съгласно чл. 166
от Изборния кодекс: Централната избирателна комисия във всеки
конкретен случай да преценява и да се произнася с решение, с което
дава съгласие да бъде снет имунитетът или съответно.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Добре,

ще

пренапиша,

че

процедурата предвижда Централната избирателна комисия да взима
такова решение във всеки конкретен случай съобразно искането на
главния прокурор. Ще го прегледаме на български и след това ще го
преведем на английски език. Това е общо питане и няма спешност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля режим на гласуване да одобрим текста на това писмо на
български език с леките корекции, които в момента уточнихме и да
бъде даден за превод на английски език, за да бъде изпратен.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Колеги, с това изчерпахме дневния ред.
Насрочвам следващо заседание за 24 август, вторник, 2021 г.
от 10,30 ч.
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Закривам днешното заседание.
Закрито в (12,15 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

