ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 74
На 24 август 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение за поправка и промяна в състава на
ОИК – Чупрене.
Докладва: Севинч Солакова
2. Проект на решение относно гласуване на избиратели с
документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в частичните
избори за кметове на 3 октомври 2021 г.
Докладва: Росица Матева
3. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г.
Докладва: Любомир Георгиев
4. Проект на решение относно жребий при попълване
съставите на СИК.
Докладва: Любомир Георгиев
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Елка Стоянова
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Елка Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир
Георгиев, Цветозар Томов, Георги Баханов
6а. Проект на решение относно насрочване на частичен избор
от президента на Република България за кмет на кметство Ветрен
дол.
Докладва: Йорданка Ганчева.
7. Разни.
Докладват: Росица Матева и Йорданка Ганчева
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Нейкова – председател на Централната избирателна комисия, и
госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
*
*
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме десет членове на Централната избирателна комисия –
налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Димитър Димитров,
Емил Войнов и Ерхан Чаушев.
Предлагам следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно промени в състава на ОИК –
Чупрене, област Видин – докладва госпожа Солакова.
2. Проект на решение относно гласуване на избиратели с
документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в частичните
избори за кметове на 3 октомври – докладва госпожа Матева.
3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК –
докладва госпожа Елка Стоянова.
4. Доклади по административни преписки – докладват
госпожа Стоянова, Матева, Солакова, Стойчева и господин
Георгиев.
5. Разни – докладват госпожа Матева и госпожа Ганчева.
Имате ли предложения за допълване?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, имам
преписка за отваряне на помещения само че няма такава точка. Аз
съм се записала в т. „Разни“. Ако прецените, да остана в т. „Разни“
за тази преписка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Останете в тази
точка.
Заповядайте, господин Ципов?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка
„Доклади по административни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Също в „Доклади по административни
преписки“ да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Искам да поставя въпрос: на
заседанието в петък беше включено в дневния ред и колегата
Войнов имаше готовност да докладва два проекта на решение
относно назначаване на състави на секционни избирателни комисии
за частичните избори и за теглене на жребий, в случай че се налага
това, но го отложихме, за да могат да се запознаят повече колеги.
Предлагам да ги включим в дневния ред и да преценим кой
да ги докладва, за да не забавяме процеса повече – те са в папката на
колегата Войнов от петък.
Колегата Георгиев, ако е съгласен – той е математик, а там
има много формули. Мога и аз да ги докладвам. Те са направени от
колегата Войнов и са готови.
Можем ли да ги приемем днес? Нека да допълним тогава
дневния ред, ако може, пък ще ги докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Доколкото
разбирам, има съгласие да се включат в дневния ред, като точки:
Проект на решение за назначаване на съставите на СИК за
частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. и Проект на
решение за жребии при назначаване съставите на СИК за частичните
местни избори на 3 октомври.
Колеги, предлагам тези проекти на решения, които госпожа
Матева каза, че са в папката на колегата Войнов, да бъдат точка
трета и точка четвърта, а останалите ще бъдат преномерирани.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да включите и решение за
поправка може би в същото да мине, защото е пак за Чупрене,
област Видин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще бъде точка 1.
Колеги, новите проекти на решения, които влязоха в дневния
ред, ще бъдат точки 3 и 4 с докладчик колегата Георгиев, а
следващите точки ще се изместят с една.
Имате ли други предложения?
Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в точката
„Доклади по административни преписки“, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване така представения проект на дневен ред с направените
изменения и допълнения.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Дневният ред е приет.
Преминаваме към точка първа: Проект на решение за
поправка и промяна в състава на ОИК – Чупрене. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Точка 1. Проект на решение за поправка и промяна в състава
на ОИК – Чупрене.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
публикуван проектът на решение. Аз ви докладвах, че е постъпило
предложение с документите по електронната поща, но че ще
изчакаме да се получат в оригинал. Получени са на 20 август 2021 г.
с вх. № МИ-10-35/20.08.2021 г. Имаме и предложение от
упълномощен представител на ДПС за назначаване на лице като
заместник-председател на освободеното място с Решение
№ 489/10.08.2021 г., с което В. Ц. Н. е освободена
от състава на ОИК –
Чупрене.
Представено
е
копие
от
дипломата на Н. В. К. Имаме удостоверение за идентичност на
имена, издадено от общинската администрация, декларация,
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пълномощни, удостоверения за актуално състояние на партията
също са приложени по преписката. В момента установих, че в
Решение № 489 има допусната техническа грешка, затова ви
предлагам като първи диспозитив да бъде „допуска поправка на
техническа грешка в Решение № 489/10.08.2021 г.“, като думите
„освобождава като член“ да се четат „освобождава като заместникпредседател“.
Следващият диспозитив да бъде „назначава Н. В. К. със
съответното ЕГН за заместник-председател и на новоназначения
заместник да се издаде удостоверение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
представения проект на решение имате ли въпроси или
предложения? Не виждам.
Подлагам на гласуване проекта на решение за поправка и
промяна в състава на ОИК – Чупрене, област Видин.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 501-МИ/24.08.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, моля да отложим
доклада по този проект на решение за друго заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проекта на
решение по точка втора се отлага за друго заседание.
Преминаваме към тока трета: Проект на решение относно
назначаване съставите на СИК за частичните местни избори на
3 октомври 2021 г. Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 3. Проект на решение относно назначаване съставите
на СИК за частичните местни избори на 3 октомври 2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папка с инициали ЕВ от
20 август 2021 г. е проект с № 517 относно назначаване съставите на
секционните избирателни комисии за частичните местни избори на
3 октомври 2021 г. Проектът е общо 6 страници. Беше представен на
20 август 2021 г. от колегата Войнов и оставен за запознаване, сега
ви го докладвам. Решението е стандартно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ако си спомняте, в
решението за парламентарните избори предвидихме точка, която
посочва удостоверението за актуално състояние на партията, с
възможност в случаите, в които няма представено такова, на
консултациите да се допускат и лица с последно издадено
удостоверение за актуално състояние.
Предлагам ви аналогичен текст в т. 7 – същият текст да бъде
предвиден за коалициите – аналогично на т. 3 и т. 5, буква „б“ и
буква „г“ от Решение № 5 на Централната избирателна комисия от
12 май 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
моля за кратко да водите заседанието по технически причини.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря. Колега Солакова, може ли да ни кажете как е текстът от
решението примерно в т. 7, буква „б“ „заверено от партията копие от
удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено
не по-рано от датата на указа на президента на Република България,
с който са насрочени частичните избори…“. Как предлагате да бъде?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В случай на невъзможност да се
спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено
по-рано.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест да
добавим текста в скоби „в случай на невъзможност за представяне
на такова удостоверение, може да бъде представено и
удостоверение, издадено по-рано“, без да уточняваме срок.
Колеги, съгласни ли сте с допълнението на т. 7, буква „б“ и
на т. 21, буква „г“? Там няма срок, защото там се представят
удостоверение за актуално правно състояние на партията или
решение за създаване на коалицията.
Други предложения по текста на решението? Ако нямате, да
разгледаме приложението към решението, което е с проектен № 517,
но е приложение и това са Методическите указания за изчисляване
броя и разпределението на съставите и изчислителната процедура. В
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отделен word файл е и формулата, по която се пресмята
разпределението на девет, осем и седемчленните състави.
Имате ли някакви коментари? Ако нямате, да гласуваме.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение,
заедно с приложението към него.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев Росица, Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, Решението
е № 502-МИ.
Продължаваме с точка четвърта: Проект на решение
относно жребии при назначаване съставите на СИК за частичните
местни избори на 3 октомври 2021 г. Заповядайте, господин
Георгиев.
Точка 4. Проект на решение относно жребий при
назначаване съставите на СИК за частичните местни избори на
3 октомври 2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проектът е с № 518-МИ в същата
папка. Представям го за разглеждане. Точките са общо шест – за
попълване на съставите на СИК в случаите, в които е необходимо
провеждането на жребий при съответните условия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли въпроси, предложения?
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново, стъпвайки
на опита, който имаме специално от последните парламентарни
избори, защото, ми се струва, че на предишни избори такива
фрапиращи случаи не е имало, в първа точка ще ви предложа да
помислим за случаите, в които се провеждат допълнителни
консултации. Това да бъде при хипотезите, посочени в т. 1, но и да
допълним „случаите, когато политическа партия или коалиция не е
участвала в консултациите по обективни причини“, тоест при
отсъствие при първоначалните.
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На допълнителните консултации, които се насрочват,
задължително да бъдат канени всички партии и коалиции,
включително и тези, които не са участвали в първоначално
проведената консултация. Спомняте си, че тогава политическа
партия беше присъствала, явила се на допълнителните консултации,
но не беше допуснат представителят, защото така четат –
стеснително, решението за жребия, след като не са били на
първоначалните консултации, нямат право оттам нататък да
участват в тези консултации, а идеята на закона е попълване на
съставите от всички, които имат право на това, защото целта е
съставът да включва всички, които имат право на представителство,
с оглед на по-нататъшното доверие, което ще искаме да имат както
органите, така и резултатите, които обявяват тези органи в
произведените избори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Солакова, доколкото разбирам, да се добави конкретният текст във
втория абзац, нали така?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „И участвали“ да бъде заменено с
„партиите и коалициите по Решение № 502“ или да се допълни
хипотезата на отсъствие, или са направили предложение за по-малко
полагащия им се брой членове, както и в случаите, когато по
обективни причини не са участвали в първоначалните консултации.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Може
би там, където се провеждат допълнителни консултации за
попълване на заетите места, с участието на всички партии и
коалиции по Решение № 502-МИ. Мисля, че така е по-чисто.
В първия абзац накрая „…за попълване на заетите места
между всички партии и коалиции по Решение № 502-МИ – ще
видите датата – при спазване изискванията на Изборния кодекс“.
Всъщност ние цитираме решението отпред, така че може би
ще бъде „… всички партии и коалиции по решението“.
Колеги, други предложения за промени? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 503-МИ/24.08.2021 г.
Преминаваме към точка пета: Искания за изплащане
възнаграждения на ОИК. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви вече докладвана преписка
с вх. № МИ-27-165/05.08.2021 г. Тя е по отношение изплащане на
възнаграждения на ОИК – Батак, за проведени заседания във връзка
с предсрочно прекратени пълномощия на общински съветник и
обявяване за избран на следващия в листата. Към преписката са
приложени всички документи в оригинал. Има и контролен лист,
поради което моля да бъде одобрен извършеният разход в размер на
714 лв., представляващ възнаграждение и осигуровки на членове на
ОИК – Батак, за проведени заседания съгласно приложен график.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:
Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова за изплащане възнаграждение
за проведени заседания на членовете на ОИК – Батак, имате ли
въпроси? Няма.
Подлагам на гласуване направеното от докладчика
предложение.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов) ; против – няма.
Колеги, преминаваме към точка шеста: Доклади по
административни преписки. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви докладна
записка ЦИК-09-332/23.08.2021 г., която може да видите във
вътрешната мрежа. Приложено е становище от главен счетоводител
в администрацията на Централната избирателна комисия. То е във
връзка с постъпила оферта от „Служба по трудова медицина
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„Надежда“ ООД и е прието решение на Централната избирателна
комисия. Направени са допълнителни проучвания за провеждане на
изследвания с вх. № ЦИК-00-266-3/19.08.2021 г., включително
допълнително изследване за неутрализиращи антитела.
Виждате становището и докладната записка с оглед на
изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, Наредбата за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина, Наредбата за минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд, както и наличните средства – цели, във връзка с всички мерки,
които се предвиждат и в държавата за справяне с пандемията
COVID-19. Предложението е да бъдат направени и допълнителни
изследвания – посочени са конкретно в становището и в докладната
записка. Направена е проверка за цената на всички тези изследвания,
като общата стойност ще достигне 7295,50 лв. Такива средства са
налични по бюджета на Централната избирателна комисия по § 1020.
Предлагам ви да приемем протоколно решение за извършване
на такива финансови разходи във връзка с провеждането на
изследванията по предложение на „Служба по трудова медицина
„Надежда“ ООД, както и допълнителните изследвания, които са
включени в цитираните становища, включително и разходът, който е
посочен в докладната записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Солакова имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване предложението за извършване на
изследванията, както и допълнителното финансово осигуряване на
тези изследвания.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от „Информационно обслужване“ в изпълнение на Договор
№ 27 от 29 юни 2021 г. в частта относно издаването на бюлетина на
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Централната избирателна комисия с резултатите от гласуването –
70 броя с меки корици; 80 броя с твърди корици, по два тома, както
и на технически носител всички резултати от бюлетина, приложени
към том I на бюлетините по т. 1 и т. 2.
Предлагам ви да одобрим приемането на дейностите в тази
част от договора и да упълномощим председателя да подпише
приемо-предавателния протокол. Тъй като в момента ние нямаме и
къде да съхраняваме бюлетините, ви предлагам с втори приемопредавателен протокол да ги предадем на съхранение и
разпространение, подробно описани в приложения приемопредавателен протокол, за което пак да упълномощим председателя
да подпише тези приемо-предавателни протоколи и по един
екземпляр от двата протокола да бъдат изпратени на
„Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси във връзка с направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване по предложението, както беше
представено от госпожа Солакова.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме сигнал, че
възнагражденията на ОИК и на СИК за произвеждане на частичен
избор за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани не са
изплатени.
Предлагам ви да изпратим писмо до кмета на община
Минерални бани във връзка с тези постъпили въпроси, за да
уточним, че средствата, определени с решение на Централната
избирателна комисия на основание чл. 464, т. 11 и т. 12, са за сметка
на общинския бюджет и следва да бъдат изплатени от общинския
бюджет, за което да ни уведомят, и то незабавно. Проектът на
писмото е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с проекта на писмото да кмета на община Минерални бани?
Подлагам на гласуване направеното предложение.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по електронната поща сме
получили копие от заповедта на председателя на Народното
събрание във връзка със средно-месечната работна заплата на
наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения
сектор, считано от 1 юли 2021 г. Докладвам ви го за сведение и
предлагам да приемем протоколно решение да се възложи на
главния счетоводител да се съобрази и съответно да се преизчислят
възнагражденията на членовете на Централната избирателна
комисия – ЦИК-02-24/20.08.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за възлагане на главния счетоводител да
извърши необходимите действия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на предишно заседание ви
докладвах преписка по повод постъпили жалби в Централната
избирателна комисия, препратени на областния управител, на кмета
на община Дупница по повод неизплатени или погрешно начислени
възнаграждения на членове на секционни избирателни комисии.
Докладвах ви за сведение в частта относно извършената
подробна, детайлна проверка от областния управител, а в частта
относно
неизплатеното
възнаграждение
на
С.
П.
З., както ви уведомих, съм подготвила проект на писмо до
областния управител на област Кюстендил с копие до изпълняващия
длъжността главен секретар на Министерския съвет – господин
Красимир Божанов.
В тази част от извършената проверка, с оглед на това, че не е
намерено
и
липсва
решение
на
РИК
за
назначаване на С. П. З. за член на СИК – знаете, тази проверка е
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извършена и при нас, лично съм извършила проверка на страницата
на Районната избирателна комисия. Няма решение. При това
положение да уведомим областния управител за становището на
Централната избирателна комисия, че на лицето не следва да бъде
изплатено възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото,
което да бъде изпратено до областния управител на област
Кюстендил и в копие до господин Божанов, изпълняващ длъжността
главен секретар на Министерския съвет, имате ли други
предложения, въпроси?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз гласувах „против“, защото
считам, че след като един човек е проявил усилия и е работил през
целия ден по време на изборния ден, което се установява от
подписания протокол, трябва да получи възнаграждение за труда си.
От дискусията, която проведохме, не съм сто процента сигурна, че
дори и самото лице да беше проявило активност да потърси
информация от Районната избирателна комисия и от политическата
сила, това би било достатъчно, за да бъде назначено за член на
секционна комисия.
Мисля, че трябва да бъде изплатено възнаграждение,
независимо от това и да вземем повод от това обстоятелство и от
фактите, които ни станаха известни, да помислим. Трябва да
намерим някакъв начин, по който да бъде указано и на районните
избирателни комисии, и на общинските избирателни комисии при
провеждане на частични местни избори, че трябва да бъде установен
ред, по който да бъдат замествани особено в изборния ден, каквото
очевидно се е случило тук – заместване на член на СИК, от лица, на
които незабавно да бъдат издавани удостоверения, и да бъдат
взимани съответните решения от районните и общинските
избирателни комисии за заместващи членове на СИК. Иначе ще се
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получават такива случаи, в които лице, което не е назначено от
съответната комисия, работи в изборния ден като член на СИК –
знаем, че те са длъжностни лица по силата на назначаването им.
Сега обаче няма акт за назначаване, с което се опорочава изборният
процес, в крайна сметка според мен. Подписва се под протокол с
резултатите от изборите и не носи отговорност.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
насрочените частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г. ви
предлагам да изпратим до кметовете на съответните общини с копие
до ОИК традиционното организационно писмо, да включим този път
и Печатницата на БНБ, защото обединяваме в едно както указанието
за осигуряване на нормални условия на работа, включително
съобразяване с всички мерки за здравословни условия в условия на
COVID, включително задълженията на кмета по отношение на
избирателните списъци, задължението му за снабдяване с
информация и копие от списъка на Централната избирателна
комисия на част II на избирателния списък. Още с първото писмо да
изпратим данни за упълномощените лица от Печатницата на БНБ с
оглед предприемане на действия за сключване на договор за
възлагане на отпечатването на бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
до кметовете на общини и общинските избирателни комисии и
изпълнителния директор на Печатницата на БНБ имате ли
предложение по текста, ако сте се запознали?
Ако няма, подлагам на гласуване писмото, както е
представено.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева, в тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постановление от
Окръжна прокуратура – Велико Търново, с вх. № НС-09112/23.08.2021 г.

15
На практика това постановление е изпратено в Централната
избирателна комисия, но е до Обществения съвет към Централната
избирателна комисия, така че след заседанието ще го препратим на
имейл адреса на Обществения съвет. Мисля, че е хубаво да ви
запозная със съдържанието на това постановление. На практика с
това постановление прокурор от Окръжна прокуратура – Велико
Търново, отказва да образува наказателно производство по преписка
с посочен номер за престъпление от общ характер, извършено на
територията на Великотърновски съдебен район поради липса на
данни за това и изпраща преписката на Софийска градска
прокуратура по компетентност.
Преписката е образувана по подадения от Обществения съвет
сигнал до главния прокурор във връзка с извършване на проверка за
обстоятелството, че на изборите на 4 април на територията на РИК –
4, Великотърновски, имаше констатирани неправилно въведена в
машините за гласуване кандидатска листа на коалиция от партия
„Демократична България – Обединение“.
Констатациите на окръжния прокурор са, че действително е
констатиран такъв проблем, като първите трима в кандидатската
листа са преместени по-назад и всъщност за първия, който е с
преференция с № 101, е можело да се гласува с преференция № 114,
а останалите, след третия, са преместени напред и са станали
съответно първи и нататък.
При извършената проверка са разпитани и този кандидат, и
свидетелка, която е сигнализирала Районната избирателна комисия и
Централната избирателна комисия, въз основа на което е взето
решение да бъде преустановено машинното гласуване, както и
членове на РИК, които са извършили проверки на място, като според
прокурор Харитонова в хода на тази проверка е изяснено, че на
територията на област Велико Търново са функционирали
313 секционни комисии, в които е имало машинно гласуване и във
всички тези 313 устройства са били заредени погрешните листи, но
всъщност въвеждането във въпросните машини на тази информация
е станало в склад в София. Установено е, че машините са доставени
в изборния ден от „Сиела Норма“ АД и е установено, че при
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транспортирането няма как да е извършено отново зареждане на
устройствата с неверните данни за кандидатската листа.
Другата информация: указваме, че в информация,
предоставена от представител на „Сиела Норма“ АД, се твърди, че
данните за кандидатската листа са били въведени стриктно според
подадената им информация от Централната избирателна комисия.
От допълнителни сведения, предоставени от РИК – Велико Търново,
е видно, че същата е подала в Централната избирателна комисия
вярна кандидатска листа с посочената по-горе коалиция. Поради
това според прокурора от Окръжна прокуратура се установява, че на
територията на област Велико Търново няма данни за извършено
престъпление, поради което и взима решение да изпрати преписката
в София.
Интересното е, че всъщност се твърди, че от Централната
избирателна комисия е поискана допълнително разпечатка на
кореспонденцията по електронна поща между Централната
избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, касаеща кандидатските
листи, както и от изпратените от ЦИК файлове, съдържащи тези
листи за въвеждането им в устройствата, но до приключване на
предварителната проверка от Централната избирателна комисия не е
постъпил отговор.
Ще си направя труда да потърся дали в деловодството има
изпращано такова искане и ще ви докладвам. Това са в краткост
мотивите на окръжния прокурор да прекрати производството в
Окръжна прокуратура и да го изпрати на Софийска градска
прокуратура. Тъй като подателят на сигнала е до Обществения
съвет, и то е изпратено до Обществения съвет на адреса му, указан в
Централната избирателна комисия, мисля, че няма нужда да
гласуваме протоколно решение, просто трябва да бъде препратен на
Обществения съвет. Ако смятате, че е необходимо, нека да го
подложим на гласуване.
Следващият ми доклад е писмо от Столична община, Район
„Красно село“ от кмета на района. Във връзка с наше писмо, с
описан изходящ номер ни изпращат копие от начален протокол от
машинното гласуване от произведените избори за народни
представители на 11 юли 2021 г. от посочената избирателна секция.
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Ако си спомняте, миналата седмица взехме решение и направихме
искане да ни бъде изпратено копие от началния и от финалния
протокол във връзка с проверката, която извършваме на
протоколите, така наречените КР, с преброените контролни
разписки от членовете на секционни избирателни комисии, които са
определени с решение на Централната избирателна комисия да
извършват контролно преброяване и поради констатирани
несъответствия изискахме този протокол. В момента ви го
докладвам за запознаване.
След като колегата Войнов се върне от отпуск, ще прегледаме
внимателно документацията, която се намира при него, и заедно с
обобщената справка от резултатите от тази проверка, ще докладваме
какъв е изводът и резултатите от проверката.
Колеги, връщам на доклад отново преписката от
администрацията на Министерския съвет, която пристигна с
предложение, всъщност Централната избирателна комисия е в
копие. От главния секретар на Министерския съвет е изпратено
предложение до министъра на финансите за промяна в начина на
разходване на средствата по план-сметките при произвеждане на
избори. Предложението е това да влезе като начин и метод в
организационно-техническата подготовка на изборите още на
следващите избори. Ние взехме решение и изпратихме писмо до
господин Красимир Божанов с копие до министъра на финансите, с
което изразихме становището на Централната избирателна комисия,
че не следва да се прави промяна в начина на разходване на
средствата, тъй като Централната избирателна комисия не разполага
с централна база, която да позволи изграждане на експертен екип и
да попълни административния капацитет, необходим за
администриране на всички евентуално възложени дейности и поконкретно по администриране на всичките разходи за
възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на РИК и СИК.
В първоначалното писмо беше включен и общински, но ние знаем,
че за общинските комисии така или иначе се разходват през
Централната избирателна комисия.
В отговор на нашето становище получихме ново писмо от
16 август 2021 г., което също ви докладвах на заседание, проведено
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на 18 август 2021 г. В това писмо господин Божанов поддържа
предложението на администрацията на Министерския съвет, че
трябва да бъде променен редът още за следващите избори за
разходване на средствата от план-сметката за произвеждане на
избори, като ни предлага да ни укаже практическо съдействие.
В работен порядък обсъдихме и ви предлагам да изпратим
писмо до министър-председателя и министъра на финансите с копие
до г-н Божанов, изпълняващ длъжността главен секретар на МС, и
категорично да заявим, че поне до края на 2021 г. при произвеждане
на избори Централната избирателна комисия не е съгласна да бъде
променян редът на разходване на средствата от план-сметките за
произвеждане на избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Може да отразим, че възраженията ни се
базират на напълно обективни причини. В крайна сметка
Централната избирателна комисия абсолютно не е в състояние да
администрира подобен процес, тъй като администрацията на
Министерския свет като численост и компетенция се различават
тотално от структурата и администрацията на Централната
избирателна комисия. Ние разполагаме с нищожно количество хора,
нямаме такъв тип структура, в която да има позиционирани лица,
които да се занимават с това.
Считам, че освен всичко друго, ще бъде и практически
невъзможно Централната избирателна комисия да администрира
този процес. Може би нещо в този смисъл и следвало да бъде
уточнено.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, в предходното писмо
не така директно, в смисъл, не казахме, че имаме само двама
счетоводители и не можем да наемем повече, тъй като няма къде да
работят, но им казахме, че нямаме административен капацитет
поради липсата на материална база – не защото нямаме възможност
по принцип, а не можем да си попълним администрацията, защото
наистина няма къде да работят тези хора. Ние нямаме материална
база, нямаме помещения и поради тази причина дори да ни бъде
увеличен щатът, за да можем да назначим още счетоводители,
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защото с тези двама счетоводители не можем да администрираме и
тази дейност, няма къде да бъдат поставени. Не знам, ако кажете, и
сега ще го напишем и в по-прав текст. В смисъл, че с двама
счетоводители това не може да се случи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз смятам,
че освен аргументите, които изложихте, в чл. 18, ал. 1 от Изборния
кодекс много ясно е казано, че органите на изпълнителната власт са
ангажирани с осигуряването на избирателните комисии, които са от
организационен и технически характер. Според мен изплащането на
възнагражденията на комисиите е основен ангажимент на органите
на изпълнителната власт. Министерският съвет координира тези
дейности и е в непрекъсната комуникация по този въпрос с
областните управители. Доколкото си спомням, ако върна времето
назад, когато се прави промяна в чл. 18 през 2016 г., беше спорен
въпросът дали областните управители биха изпълнявали
разпореждане на Централната избирателна комисия. Като става
въпрос и за финансиране, все пак план-сметката се определя от
Министерския съвет. Моето мнение е в синхрон с изразеното от вас,
че Централната избирателна комисия не следва да се съгласява с
направеното предложение и да се ангажира с този въпрос. Още
повече практиката от не знам последните колко години не налага
такава промяна, каквато се предлага от администрацията на
Министерския съвет.
РОСИЦА МАТЕВА: Ще допълня в писмото и позоваването
на чл. 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения по текста? Няма.
Подлагам на гласуване изпращането на позицията на ЦИК по
този въпрос до министър-председателя, министъра на финансите с
копие до господин Божанов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Стоянова.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-00-772.
Това е отговор към наше запитване до „НС“ АД по наше изходящо
писмо НС-00-768/28.07.2021 г. във връзка с преписка от Областна
дирекция на РУ – Враца, с искане за гласувалите избиратели в
Матера, Италия и Кос, Гърция. Отговорът на „Информационно
обслужване“ АД е подробен.
Докладвам за сведение – ще бъде препратен на ОД на МВР –
Враца, във връзка с досъдебното производство и разследването,
което се извършва по поставените въпроси.
Докладвам преписка МИ-04-02-35 и преписка МИ-04-02-34
заедно, защото са абсолютно идентични – и двете са от СДВР, отдел
„Икономическа полиция“ и касаят запитване по отношение на две
конкретни лица. Въпросите, които са поставени в писмата, са от
компетентността на различни структури. Има въпроси, които са от
компетентността на ГРАО, има такива, които са от компетентността
на „Информационно обслужване“ АД и на Столичната община.
Поради това по тези две писма на въпросните три институции ще
бъдат изпратени от страна на Централната избирателна комисия
запитвания да бъде извършена проверка по конкретните въпроси и
да ни се отговори, за да можем да окомплектоваме отговор до
„Икономическа полиция“ при СДВР – София, по преписки МИ-0402-34 и МИ-04-02-35.
Докладвам отговор наш – проект на писмо, намиращ се в
папка с мои инициали, до председателя на Комисията за защита на
личните данни във връзка със сигнал, който циркулира доста дълго
време в деловодството на Централната избирателна комисия и
Комисията за защита на личните данни. Той е във връзка с
нарушение на правилата за защита на личните данни, по сигнал на
господин Грънчаров с наш вх. № НС-22-19-95.
Проектът на писмото е в смисъл, че им изпращаме двата
сигнала заедно
с първоначалния – този от А.
Г., и
обясняваме, че сме ги разгледали в заседание на Централната
избирателна комисия още на 15.06.2021 г. и на 23.06.2021 г., и след
неустановяване на твърдяното при извършените проверки, са били
докладвани за сведение.

21
Колкото до запитването от страна на Комисията за защита на
личните данни защо не могат да се свържат с РИК – 16, уточняваме,
че Районната комисия осъществява правомощията си за срок от деня
на назначаването й до 14 дни след произвеждането на съответния
избор, поради което изпращаме двата сигнала, заедно с протокол от
заседанието на РИК, протокол от регистриран сигнал и решение,
изпратено по поща на Централната избирателна комисия на
15.06.2021 г. Докладвам го като проект на писмо в отговор на
запитването на Комисията за защита на личните данни.
Моля да прегледате текста на писмото и ако сте съгласни с
предложението за отговор, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на писмо до Комисията за защита на личните данни имате ли
въпроси или предложения?
Подлагам на гласуване писмото, както беше представено от
госпожа Стоянова.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад в тази точка,
който отново е в отговор на запитване от страна на СДВР, сектор
„Икономически престъпления“ по повод преписка от 6 август
2021 г., с което искат повторно да им бъдат изпратени документи и
информация, съгласно описаните в писмото.
Изпращаме исканата информация по т. 1, където е поискан
оригинал от подписка, приложена към регистрация на участвала в
изборите на 4 април 2021 г. партия и им изпращаме уведомление, че
им представяме ясно заверено копие, като заявяваме, че ако е
необходим оригиналът на горепосочената страница за изготвяне на
графологична експертиза, същият може да бъде предоставен на
място в Централната избирателна комисия всеки работен ден от
9,00 ч. до 17,30 ч. Описваме заверени копия на всички документи,
подадени при регистрацията и от колко листа са и уточняваме кои са
лицата, които са приели във входящия регистър на 4 април 2021 г.
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документите на заявлението за регистрация на партия Български
земеделски народен съюз.
Предлагам това писмо да бъде гласувано и изпратено в
отговор на запитването от СДВР, сектор „Икономически
престъпления“, старши разследващ полицай Красимир Кръстев.
Проектният номер на писмото е 1082, в моя папка.
Писмото, което е дошло при нас, е от 6 август, а преди това
има предходна преписка, по която, очевидно, не всички документи
са били заверени „вярно с оригинала“, защото изрично искат да им
изпратим наново заверени копия. Отделно, е нямало отговор на
поставени въпроси конкретно по т. 1 и т. 3, на които отговаряме в
настоящото писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по текста?
Подлагам на гласуване изпращането на писмото със
съдържанието, което беше представено, и направените допълнения
до разследващ полицай към СДВР.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, постъпило е писмо от областния управител на област
Пазарджик с вх. № НС-05-215/20.08.2021 г., към което е приложено
разпореждане на Административен съд – Пазарджик, за задължаване
областната администрация да окомплектова и изпрати възможно
най-бързо пълната преписка по издаване на Решение № 162-НС
от 6 юли 2021 г. на РИК – Пазарджик. В тази връзка областният
управител иска от Централната избирателна комисия да укаже реда
и условията за предоставяне на преписката по цитираното решение.
Предлагам да изпратим писмо до областния управител на
област Пазарджик. Проектът на писмото е под номер 1072 в папка с
моите инициали, с което да му обясним, че съгласно раздел IV на
наше Решение № 339-НС от 27 юни 2021 г. документацията на РИК
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от изборите за народни представители се предава по реда на т. 37 от
същия раздел и се съхранява в запечатана каса в сградата на
областната администрация до следващите избори за народни
представители. Достъпът до помещението, в което се съхраняват
документите на РИК, се осъществява със заповед на областния
управител, без да е необходимо разрешение от Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за писмото до областния управител на
област Пазарджик.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик в Административни преписки е
господин Георгиев. Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред подготвено
писмо до кмета на община Русе. То е по повод на негово писмо с
наш вх. № НС-14-40 относно искане за достъп до запечатано
помещение. Проектът на писмото е № 1076 и се намира в папка с
мои инициали от днешното заседание.
Предлагам Комисията да приема текста на писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
до кмета на община Русе имате ли предложения по текста?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ще докладвам две последователни
преписки. Първата е с вх. № МИ-04-02-27 – искането е подобно, да
не кажа, с идентичен текст с току-що докладваните от госпожа
Стоянова. Това е писмо от СДВР относно проверка на лице за
гласуването му в изборите за общински кмет в Столичната община
на 27 октомври.
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Подобна е и следващата преписка, вх. № МИ-04-0223/20.08.2021 г. от Шесто РУ на СДВР, с подобни искания във
връзка с правото на глас на лице по време на местните избори на
3 ноември 2019 г..
Подготвил съм текст на писмо до кмета на Столичната
община, с което прилагам преписките, с молба за предоставяне на
исканата информация. Дали да не обсъдим обединяване на няколко
преписки?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, мисля, че
преписката, която докладва колегата Георгиев, е идентична с двете
преписки, които ви докладвах преди малко за сведение, с
информация, че ще бъдат препратени на ГРАО, „Информационно
обслужване“ АД и Столичната община, защото информацията по
въпросите, които са поставени в тях, се съдържа при тези три
институции. Предлагам да обединим преписките и да изпратим
писма с идентичен текст до тези три структури, с които да им
укажем, че следва да отговорят с копие до нас на органите по
разследване, които събират информация във връзка с
производствата, които се водят при тях.
ЛЮБОМИР
ГЕОРГИЕВ:
Присъединявам
се
към
предложението да бъдат препратени по компетентност до кмета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
направените доклади и предложения – писмата с поставени
идентични въпроси от органите на МВР, не можах да разбера дали
става въпрос само за СДВР, че са поставени въпросите, да бъдат
изпратени до кмета на Столичната община по компетентност с копие
до СДВР, тъй като информацията, която се изисква, е налична при
органите по чл. 23 от Изборния кодекс.
Има ли други предложения?
Подлагам на гласуване писмата да бъдат препратени по
компетентност.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин Ципов,
заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в тази връзка искам де ви
докладвам пет входящи номера: МИ-04-02-25; МИ-04-02-24; МИ-0402-29; МИ-04-02-32 и МИ-04-02-33, с които различни структури на
СДВР искат от нас информация за това дали определени лица са
гласували на местните избори, проведени през 2019 г.
В контекста на предишната дискусия ви предлагам с едно
писмо да изпратим всичките тези искания от Столичната дирекция
на вътрешните работи до кмета на Столичната община – да бъде
предоставена исканата информация на структурите на СДВР, и ние
да бъдем копирани със съответната информация, която следва да се
представи на Столичната дирекция на вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ципов.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам за сведение получено
писмо от Пловдивския общински инспекторат с наш вх. № Н-6661/23.08.2021 г., с което Пловдивският общински инспекторат ни
уведомява и нас включително, че във връзка с подадена жалба, която
ние сме изпратили по компетентност на кмета на община Пловдив,
са предприети необходимите действия и са извършени проверки във
връзка с премахване на агитационни материали след приключване на
кампанията за избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
Съставени са съответните констативни протоколи, дадени са
предписания, след което е установено, че при повторна проверка
посочените предизборни агитационни материали са премахнати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, следващ докладчик е господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с наш
вх. № НС-04-01-470-2 от 23 август 2021 г. Писмото е подписано от
господин Иван Кондов, постоянен секретар на Министерството на
външните работи. В него се настоява Централната избирателна
комисия да приеме доставените вече в Министерството на външните
работи изборни книжа, флаш памети и смарткарти от сформираните
СИК извън страната на изборите за народни представители на
11 юли 2021 г. Обяснява ни се, че те нямат специализирани
помещения за съхранение на тези книжа и нямат и повече
възможност да ги съхраняват. Настоява се в сравнително кратък
срок, в спешен срок да ги приемем.
Доколкото знам, въпросът е дали ние имаме техническа
готовност да ги приемем, затова в момента го докладвам за
сведение. Не предлагам отговор, тъй като не знам какви са ни
възможностите да приемем тези материали. Дали да помолим за още
малко търпение Министерството на външните работи, или да
уговорим дата и срок? Затова го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Искам само в допълнение да
кажа, че на предходно заседание на Централната избирателна
комисия обсъждахме вече този въпрос и решихме, че не е лошо да се
проведе работно заседание. Тъй като бяхме малък състав поради
отпуск на повечето колеги, може би действително тези неща трябва
да ги обсъдим на работно заседание, защото това е второ или трето
писмо, което получаваме от МВнР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние ще го обсъдим
на работно заседание, но можем да обсъждаме нещо във връзка с
информация, с която разполагаме. Аз по-скоро смятам, че
задължително трябва да попитаме Народното събрание дали
разполага с подходящо помещение, което да бъде използвано за
архивно за тези книжа и материали. Аз лично бих отправила такова
запитване и при какви условия, разбира се, ако може да ни бъде
предоставено такова помещение към НДК и към Карго-партнер.
Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Писмото от Министерството на
външните работи, с което ни уведомиха, че имат готовност да ни
предадат всички книжа с изключение на тези от Австралия и Нова
Зеландия, тъй като имаше проблем с карантината и със завръщането,
беше докладвано от колегата Георгиев и въз основа на протоколно
решение на Централната избирателна комисия – аз съм била в
отпуск, беше поставил резолюция да бъде извършено проучване от
администрацията. Въз основа на тази резолюция изпратихме писма
до Министерството на външните работи с молба, ако могат да
съхраняват тези книжа при тях, и до Народното събрание.
Отговор получихме само от Министерството на външните
работи, че не могат да продължат да съхраняват книжата, като
едновременно с това се получи и второ писмо, че вече всички книжа
са при тях. Това вече е трето писмо от тях, че трябва да ни предадат
книжата.
От Народното събрание в последните две седмици нямаме
отговор на писмото, което сме изпратили – дали могат да ни
предоставят подходящо помещение, в което да съхраним точно тези
книжа.
Обсъждахме варианта, включително в Карго-партнер, ако
този склад бъде определен от Министерския съвет за склад, в който
ще се съхраняват машините, да съхраняваме и тези книжа,
включително и останалите изборни книжа, които имаме, защото има
достатъчно място в склада.
Препратихме цялата информация на Министерския съвет,
която получихме от Карго-партнер, във връзка с подписания договор
за наем без, разбира се, цената на самия договор, защото тя е
приложение, и то не ни беше представено. От там също нямаме
отговор на въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с поставения въпрос от Министерството на външните работи,
разбира се, че не може да приемем само за сведение писмото.
Колега Томов, ще Ви помоля да проверите дали има отговор
на писмото, което разбирам, че е изпратено от Централната
избирателна комисия до Народното събрание и ако няма, да
потърсим в спешен порядък обратна връзка, за да може да е ясно

28
дали в тази сграда е налице възможност за съхранение на тези
материали. В случай че не е възможно, тогава да потърсим друго
решение, за да можем да отговорим на Министерството на външните
работи.
В тази точка последен докладчик е господин Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с
вх. № МИ-04-02-38/23.08.2021 г. от Районно управление – Казанлък,
Областна дирекция на МВР – Стара Загора, които ни информират, че
при тях има досъдебно производство и за нуждите на разследването
е необходимо да им предоставим писмена справка, от която да е
видно кое лице изпълнява длъжността кмет на село Габарево,
община Павел Баня към 3 юни 2021 г. Към справката да бъде
приложена длъжностна характеристика и заверено копие на акта за
встъпване в длъжност.
В тази връзка предлагам да се изпрати писмо до Общинската
избирателна комисия Павел Баня, с копие до РУ – Казанлък, тъй
като на исканата информация от Районното управление, най-добре
може да им отговори ОИК – Павел Баня, в сътрудничество,
предполагам, и с община Павел баня, ако се наложи.
Предложението ми е да изпратим писмото по компетентност
на РУ – Казанлък, и на ОИК – Павел Баня.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Баханов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-04-0226/20.08.2021 г. от Пето РУ на СДВР. Писмото е абсолютно
идентично с докладваните от колегата Ципов писма и от колегата
Георгиев.
Предложението ми е относно едно лице с посочено ЕГН,
което е гласувало в секция № 55 в град София, Район „Подуяне“ и е
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упражнило правото си на гласуване в изборите през 2021 г. – колко
пъти и къде, и дали то е лице със или без избирателно право. Да се
приложи надлежно заверено копие от съответния избирателен
списък.
Предлагам това писмо да се препрати по компетентност към
писмото на колегата Ципов, да го приложим и него, за да не правим
излишен документооборот. Да се опише към писмото до кмета на
Столичната община по компетентност.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приобщаване на това писмо към
преписката, която ще бъде изпратена на кмета на Столичната
община и която докладва колегата Ципов.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Връщаме се към точка: Административни преписки.
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам писмо с вх. № НС-23679/10.08.2021 г, което получихме от няколко души, включително до
Министерството на външните работи. От Министерството на
външните работи ни го препращат на нас, тъй като става въпрос за
членове на секционни комисии извън страната, които имат
отношения за уреждане с партийните централи, които са ги
изпратили в тези секции и не знаят към кои квоти са. Извършена е
справка и предлагам проект на писмо, отговор до тези хора.
Проектният номер на писмото е 1077 в папка от днешна дата с мои
инициали.
Отговаряме им в кои секции, на кои места, от коя квота са
били тези партии, като им указваме, че съгласно чл. 106, ал. 2 от
Изборния кодекс, разходите по изпращане на включени в
секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и
коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция и могат да
отправят своите препоръки и искания по отношение на организация,
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координация и транспорт, както и за поемане на съответни разходи
към съответната партия и коалиция.
Предлагам отговор на писмото в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения по писмото? Няма.
Подлагам на гласуване писмото, докладвано от госпожа
Стоянова.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам преписка с вх. № МИ-04-0228/28.08.2021 г. до СДВР, отново по отношение на едно лице с
посочено ЕГН – къде е гласувало в Столичната община на
27 октомври 2019 г.; дали е било част от членовете на секционна
избирателна комисия и в коя комисия е бил член, къде се намира.
Предлагам тази преписка да бъде приобщена към писмото на
колегата Ципов, което изпращаме по компетентност на Столичната
община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване направеното предложение от господин Баханов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към седма точка от дневния ред: Разни.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 7. Разни.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням ви, че на 18 август
взехме решение за сключване на граждански договори с двама
експерти, които ни бяха предложени от БАН и от ДАЕУ, но
пропуснахме да определим размера на възнаграждението. Предлагам
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ви за Т. Ц. да бъде определено същото възнаграждение,
каквото е изплащано на останалите IT специалисти, които ни
консултираха преди и по време на произвеждане на изборите на
11 юли 2021 г.
За Р. Б. нямам в момента предложение. Ако сте съгласни,
и за него, тъй като протоколното ни решение е да се сключат
граждански договори с тези двама души, за получаване на знанията
в изпълнение на договора между Централната избирателна комисия
и „Информационно обслужване“ АД за получаването на трето ниво
знания чрез отдалечени софтуерни консултации от производителя на
машините за гласуване Смартматик, за да може да се модифицира
приложението, да се обучат тези специалисти, да се проучи
документацията и процедурите с цел придобиване на способност за
автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид
избори, предвидени в Изборния кодекс.
Тъй като работата, която двамата ще извършват, ще бъде
аналогична, може би е хубаво да бъде и еднакво възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за възнаграждение по
граждански договор с господин Т. Ц.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте в точка Разни.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Преди доклада ми в точка Разни,
госпожо Председател, правя предложение за изменение и
допълнение на дневния ред с проект на решение за насрочване на
частичен избор от президента на Република България, ако
прецените.
Запознах се с преписката и изготвих проекта. Последният
срок беше миналата седмица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам ви да
бъде точка 6а.
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Колеги, моля процедура по гласуване за допълване на
дневния ред.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви вх. № ПВР-142/20.08.2021 г. Това е искане от заместник-кмета на Район
„Централен“ Пловдив. Във връзка с предстоящите избори ни
уведомяват да разрешим отваряне на запечатани помещения,
описани съобразно входящо писмо, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1.
Подготвила съм проект на писмо – стандартен, като ни
уведомяват, че вътре се съхраняват изборни книжа и материали от
проведен втори тур на изборите за кметове на 3 ноември 2019 г. с
цел преместването им, а в другото помещение се съхраняват книжа и
материали от първи тур на проведените общи местни избори на
27 октомври 2019 г. Писмото е стандартно, предлагам да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за –10 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № МИ-15-240/23.08.2021 Г. Това е уведомление от ОИК – Септември, като на
основание чл. 463, ал. 2 от Изборния кодекс и писмо с наш изходящ
номер от 20 април 2021 г. на Централната избирателна комисия ни
уведомява, че Решение № 246 от 8 февруари на ОИК – Септември, с
което са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на село
Ветрен дол Д. К. Х.
е влязло в законна сила,
считано от 27 юли 2021 г.
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Приложен е заверен препис от Решение № 171 от 1 март
2021 г., както и справка за адресно регистрираните по постоянен и
настоящ адрес на село Ветрен дол ТЗ ГРАО – Пазарджик.
Колеги, запознах се с преписката и не открих писмото
от 20 април, но предполагам, че с него сме искали информация какво
се случва с решението.
По тази преписка са пристигнали уведомления от ОИК с
вх. № МИ-15-47; МИ-15-45/1, като са докладвани за сведение на
Централната избирателна комисия, в които ОИК – Септември, ни
информира, че ще ни уведомява за развитието на казуса, а именно за
хода на делото по оспорване на решението, с което са прекратени
пълномощията
на
кмета
на
село Ветрен дол,
господин Д. К. Х.
Предвид изпратеното уведомление ви предлагам на основание
чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да предложим на президента на
Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, предвид че са
налице изискуемите документи по закон и по смисъла на чл. 463.
Освен това извърших служебна справка от сайта и не виждам
да сме изпращали досега предложения, както и да има указ на
президента за това населено място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения или въпроси по направения доклад? Не виждам.
Подлагам на гласуване проекта на решение относно
насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ветрен дол,
община Септември, област Пазарджик и писмото до президента на
републиката.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 504-МИ.
С това изчерпахме дневния ред за днес.
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Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото за четвъртък, 26 август 2021 г., от 10,30 ч.
Закрито в (12,40ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Стефка Аличкова

