
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 75 

 

На 26 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 регистрация на партия „Национален 

фронт за спасение на България“ за участие в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Севинч 

Солакова 

2. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Цветанка 

Георгиева, Георги Баханов 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Георги Баханов  

4. Проект на решение за промяна в състава на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева и Георги Баханов. 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Елка Стоянова, Георги 

Баханов, Любомир Георгиев, Красимир Ципов 

6. Разни. 

Докладват: Любомир Георгиев, Красимир Ципов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Севинч 

Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов. 
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ОТСЪСТВАТ: Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Силвия Стойчева 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Нейкова – председател на Централната избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна комисия – 

налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Димитров, Войнов, 

Чаушев и Стойчева. 

Предлагам следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение за регистрация на партия „Национален 

фронт за спасение на България“ за участие в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. с докладчик госпожа Георгиева. 

2. Искания за изплащания на възнаграждения на ОИК –

докладчици госпожа  Ганчева и госпожа Георгиева. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Матева. 

4. Доклади по административни преписки – докладчици: 

госпожа Матева, Георгиева, Стоянова, господин Баханов и Георгиев. 

5. Разни – докладчици: госпожа Ганчева и господин Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, ако обичате да 

ме включите в т. 2: Искания за изплащане на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точката: 

Доклади по административни преписки и по Ваша преценка или в 

нова точка: „Искане за отваряне на помещение“, или в т. Разни да ме 

включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще Ви включа в 

т. Разни. 
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Колеги, други предложения? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля за 

нова точка „Проект на решение за промени в състава на ОИК – 

Мъглиж“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля, госпожо Председател, да 

включите точка за прекратяване на процедурата „публично 

състезание“ за стенографски услуги. 

ПРЕДСЕДТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще Ви включа в 

„Доклади по административни преписки“, а предложението на 

госпожа Георгиева е нова точка четвърта: Проект на решение за 

промяна в състава на ОИК. 

Точка „Разни“ ще стане точка 6. 

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате, да ме включите в новата 

точка за промяна в ОИК – Казанлък. 

Колеги, моля режим на гласуване за така представения 

проект на дневен ред и направените допълнения по него. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Проект на решение относно 

регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България“ 

за участие в частичните избори на 3 октомври 2021 г. Заповядайте, 

госпожо Георгиева. 

 

Точка 1. Проект на решение относно регистрация на партия 

„Национален фронт за спасение на България“ за участие в 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 
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Колеги, в моя папка от днешна дата ви предлагам проект на 

решение за допускане на партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 октомври 

2021 г.  

Постъпило е заявление от партия „Национален фронт за 

спасение на България“, подписано от представляващия партията 

Валери Симеонов Симеонов, заведено под № 1 на 25 август 2021 г. в 

регистъра на партиите за участие в частичните избори. Искането е за 

участие във всичките 14 избора – изписани са в проекта на решение, 

и затова няма да ви ги зачитам в момента. Заявено е и наименование 

за изписване върху бюлетината „Национален фронт за спасение на 

България“ с големи букви. Към заявлението са приложени: 

удостоверение за актуално правно състояние на партията от 

17.08.2021 г.; удостоверение от Сметната палата за внесени от 

партията финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 2020 г. и 

пълномощно в полза на В. Г. от 26.08.2021 г. Налице са 

изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-

МИ/16.07.2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане 

на партия „Национален фронт за спасение на България“ за участие в 

частичните избори, насрочени за 3 октомври. 

Предвид изложеното ви предлагам Централната избирателна 

комисия да реши: допуска партия „Национален фронт за спасение на 

България“ за участие в частичните избори за кмет на изброените по-

надолу общини и кметства. Наименованието е както е отбелязано – с 

големи букви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от колегата Георгиева, имате ли въпроси или 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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Решението е № 505-МИ/26.08.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Искания за изплащане на 

възнаграждения на ОИК. Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с 

вх. № МИ-27-176/17.08.2021 г. относно искане на ОИК – Кресна, за 

изплащане на възнаграждение за едно проведено заседание на 

16 август 2021 г., на което са присъствали: заместник-председател, 

секретар и трима членове. Сумата е в размер на 273,98 лв., в едно с 

осигурителните вноски. Становището от предварителния финансов 

контрол е за изплащане. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим така 

поисканото възнаграждение от ОИК – Кресна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Кресна. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик, госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви постъпило искане с вх. № МИ-27-

183/25.08.2021 г. от ОИК – Чавдар, Софийска област за изплащане 

на възнаграждение за проведено едно заседание на 20.08.2021 г. във  

връзка с обявяване за избран следващ в листата на местна коалиция 

общински съветник. Приложени са изискуемите документи, 

включително налице е контролен лист и счетоводна справка. Сумата 

е в размер на 444,22 лв. Предлагам ви да одобрим исканата от ОИК – 

Чавдар, сума за проведено едно заседание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Георгиева за изплащане на възнаграждение имате ли 

въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното  предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колега, Баханов, заповядайте в точка втора. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми  колеги, няколко са докладите ми по искане за 

изплащане на възнаграждения. 

Започвам с вх. № МИ-27-157/28.07.2021 г. от ОИК – Варна, 

подписано от председател и секретар, подпечатано с печата на 

същата комисия относно изплащане на възнаграждение за проведено 

едно заседание на ОИК – Варна. Приложен е протокол от 

заседанието под № 44 от 23 юли 2021 г. Установено е наличие на 

обстоятелства за прекратяване на пълномощията на двама общински 

съветници в групата на ПП ГЕРБ и са обявили следващите в листата 

на ПП ГЕРБ, като са посочили имената на същите, избрани за 

общински съветници в Общински съвет – Варна, и им издават 

удостоверение. На заседанието, проведено на 23 юли 2021 г., са 

присъствали един председател, двама заместник-председатели, един 

секретар и 12 членове. Общата сума е в размер на 809,97 лв. с 

осигурителните вноски. 

Има изготвена счетоводна справка, както и контролен лист за 

законосъобразността за поемане на задължението. Считам, че са 

представени всички необходими документи, и предлагам да вземем 

решение, с което да уважим искането за изплащане на 

възнаграждение за проведено едно заседание на ОИК – Варна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Баханов? Нямате. 
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Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение за проведени заседания от ОИК – Варна. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото искане е с вх. № МИ-27-

82/24.08.2021 г. от ОИК – Ветово, област Русе относно изплащане 

дежурство на председателя на ОИК – Ветово, във връзка с участието 

му в съдебно заседание като представляващ комисията по адм. дело 

347/2021 г. по описа на Административен съд – Русе. Общата сума е 

63,84 лв. с осигурителните вноски. Приложен е протокол от 

съдебното заседание като доказателство за участието на 

председателя на ОИК – Ветово, в същото; има контролен лист и 

счетоводна справка от счетоводството на Централната избирателна 

комисия. Предлагам да уважим искането и да изплатим 

възнаграждение за проведено дежурство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

относно изплащане на възнаграждение на ОИК – Ветово? 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение за дежурство от председателя на ОИК – Ветово. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото искане е с вх. № МИ-27-

179/19.08.2021 г. от ОИК – Видин, относно изплащане на 

възнаграждение за проведени две дежурства от председателя на 

5 август 2021 г. и на 18 август 2021 г.  

На 5 август 2021 г. дежурството е за приемане на входяща и 

изходяща кореспонденция, посещение в община Видин във връзка с 
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постъпило писмо от следовател от следствен отдел „Специализирана 

прокуратура“. 

Дежурството на 18 август 2021 г. е във връзка с приемане и 

обработване на входяща и изходяща кореспонденция при община 

Видин, пак с постъпило писмо от следовател в следствен отдел 

„Специализирана прокуратура“.  

И двете дежурства са дадени от председателя на ОИК – 

Видин. Има изготвена счетоводна справка и контролен лист. 

Представени са доказателства за посочените дейности в искането. 

Предлагам да вземем решение да изплатим исканите 

възнаграждения на ОИК – Видин, като общата сума е 127,68 лв. с 

осигурителните вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за изплащане на възнаграждение на председателя на 

ОИК – Видин? 

Подлагам на гласуване одобряване изплащането на 

възнаграждението за дежурство от председателя на ОИК – Видин. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното от тази серия е искане с 

вх. № МИ-27-180/19.08.2021 г. на ОИК – Ардино, област Кърджали 

относно изплащане на възнаграждения за проведено заседание на 

същата комисия на 19 юли 2021 г. в състав: председател, зам.-

председател, секретар и 9 членове. Заседанието е било във връзка с 

прекратяване пълномощията на избран общински съветник поради 

подаване на оставка и обявяване за избран следващият от листата на 

„Движението за права и свободи“. Приложен е протокол от 

заседанието, като доказателство за искането за изплащане на 

възнаграждение и справка за проведените заседания и дежурства. 

Има счетоводна справка и контролен лист от счетоводството на 
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Централната избирателна комисия и общата сума е за 657,02 лв. с 

осигурителните вноски.  

С оглед на представените доказателства, считам, че е налице 

предпоставката за изплащане на възнаграждение, и предлагам да 

гласуваме изплащането на същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по този доклад? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение за 

одобряване изплащането на възнаграждение на членове на ОИК – 

Ардино. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка трета: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви докладвам 

няколко съобщения по дела, по които Централната избирателна 

комисия е страна, за сведение, за запознаване. 

Първото е с вх. № ЦИК-00-139/2 от 24 август 2021 г. Това е 

призовка от Административен съд – София-град, по адм. дело 

1693/2021 г. по описа на Второ отделение 33 състав, с което ни 

уведомяват, че заседанието по делото е пренасрочено от 

21 септември за 21 октомври 2021 г. от 15,00 ч. Доколкото имам 

спомени, мисля, че това е второ пренасрочване – юни месец 

трябваше да има заседание, но в крайна сметка юрисконсултът, 

който се явява по делото, ще си следи и ще се яви. 

Следващата призовка е с вх. № НС-08-230/24.08.2021 г. по 

адм. дело 2147/2021 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 

Административно отделение XII състав, с което ни известяват, че 
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Централната избирателна комисия следва да се яви на 14 септември 

2021 г. от 11,00 ч. в съдебно заседание по делото. Изпратено е и 

копие от разпореждането, копие от жалбата, образувана по 

административното дело. Тя е подадена от председателя на ПП 

„Свобода“. Има указания към страните, включително се задължава 

Централната избирателна комисия да представи по делото в 

седемдневен срок пълната административна преписка по повод 

постановеното Решение 119-НС/09.07.2021 г. на РИК – Пловдив, 

потвърдено с Решение № 464/13.07.2021 г., в това число 

агитационният материал. Ще предам призовката с разпореждането 

на юрисконсултите, за да подготвят отговор в изпълнение на 

разпореждането. 

Следващият доклад е с вх. № НС-08-231/24.08.2021 г. по адм. 

дело 7645/2021 г. от описа на Административен съд – София-град, 

Второ отделение 41 състав, с което ни се изпраща препис от 

Определение, с което се насрочва делото в открито заседание на 

21 октомври 2021 г. от 14,00 ч.  

Припомням, че това административно дело е образувано по 

жалба на Д. Е. И. срещу отказ за предоставяне на 

обществена информация по заявление, описано с входящ номер. 

Отново ще бъде предадено на юристите, за да бъде направено 

предложение кой от тях да бъде упълномощен да представлява 

Централната избирателна комисия по това дело и в това съдебно 

заседание. 

Последният доклад в тази точка е с вх. № МИ-08-

16/24.08.2021 г. Това е Обявление по адм. дело 692/2021 г. по описа 

на Административен съд – Благоевград, с което ни се съобщава 

Определение по делото, с което Определение е оставена без 

разглеждане жалбата на Й.  С.  Д. – припомням, че това 

е бившият кмет на село Сливница, община Кресна, на когото са 

прекратени пълномощията и той обжалва актовете на ОИК. Това 

определение, разбира се, подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. Ако бъде обжалвано, ще ни бъде съобщено. 



11 

В тази връзка само да ви информирам, че във Върховен 

административен съд, във връзка с указа на президента за 

насрочване на частичен избор за кмет на село Сливница, община 

Кресна, е образувано адм. дело 8352/2021 г. срещу указа на 

президента, но все още няма никакво произнасяне, нито насрочване 

на делото. Това е в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме 

точка трета. 

За точка четвърта докладчиците ги няма в залата. 

Преминаваме към точка пета: Доклади по административни 

преписки. Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще ви помоля във 

вътрешната мрежа, в папка с мои инициали, надявам се да е качено 

писмото до Националния дворец на културата във връзка с писмото, 

което получихме от тях и ви го докладвах в петък, с което ни 

уведомяват, че срокът на договора за наем на помещения в 

Националния дворец на културата, които евентуално ще бъдат 

предоставени на Централната избирателна комисия, за да извършва 

своята дейност, ще бъде десет години и наемната цена ще бъде 

определена съгласно действащата пазарна оценка, но такава не е 

изпратена. Припомням, че ние преди това сме изпратили писмо – на 

29 юли, до Съвета на директорите на НДК, с което молим да ни бъде 

предоставено копие от разменената между НДК и Народното 

събрание кореспонденция, както и да бъдем уведомени за условията, 

при които ще се извърши преустройството на помещенията, 

включително изграждане на IT структура и срок на ползване. Те ни 

отговарят само за срока на ползване – 10 години. 

В тази връзка, както говорихме работно, ви предлагам да 

изпратим ново писмо, адресирано до Съвета на директорите на НДК 

– Конгресен център, София съгласно Търговския регистър, като не 

упоменаваме поименно представляващ или председател на Съвета 
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на директорите с оглед обстоятелството, че публично известно 

стана, че Съветът на директорите е подал оставка и е възможно да 

има вписване на нов Съвет. 

Едновременно с това да изпратим копие от писмото на 

министъра на културата с оглед обстоятелството, че той упражнява 

правата на държавата в това еднолично търговско дружество, 

собственост на държавата. Предлагам с това писмо отново да 

поискаме да ни бъде изпратена кореспонденцията, разменена между 

НДК и Народното събрание, и да ни предоставят копие от пазарната 

оценка или информация от нея, която ще послужи за база за 

определяне размера на наема, а така също и информация за срока, 

необходим за извършване на преустройството на помещенията, 

изграждане на IT структура и други дейности за привеждане на 

помещенията във вид за ползване от Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева – да изпратим отново писмо във 

връзка с осигуряване на необходими помещения за работата на ЦИК, 

имате ли предложения за допълване на писмото? Няма. 

Подлагам на гласуване, както беше представено. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колеги, следващ докладчик е госпожа Георгиева. 

Заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е с 

вх. № НС-06-666/25.08.2021 г. в Централната избирателна комисия 

писмо от кмета на община Белово, с което той иска да му бъде 

разрешен достъп до запечатано помещение във връзка с поставяне 

на избирателните списъци от изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г.  
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Предлагам ви текст на писмо – в моя папка от днешна дата, 

до господин В., с което го уведомяваме, че не е необходим 

специален достъп, а по силата на Решение № 1244-МИ от 

30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия със заповед на 

кмета на общината може да се отвори помещението, за да бъдат 

прибрани в него избирателните списъци от изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. 

Моля да погледнете писмото, и ако няма възражения, да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на колегата Георгиева, имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на отговор до кмета на 

община Белово. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-

663/24.08.2021 г. сме получили писмо от кмета на община 

Бойчиновци за отваряне на запечатано помещение, за да бъдат 

прибрани избирателните списъци. Към писмото е приложена 

заповедта на кмета за състав на комисия и протоколът от 

извършената дейност на комисията. Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в пета точка е госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № НС-04-02-

264/1от 24 август 2021 г. – в папка с днешна дата. Докладвам само за 

сведение. Това е вече разглеждан в Централната избирателна 

комисия и приключен сигнал от Ф. Ф. Тази преписка се върти вече 

няколко месеца. Господин Филипов имаше претенции по отношение 

на назначаването и освобождаването в секционна комисия. Тъй като 

казусът вече е разглеждан и приключен, докладвам преписката за 

сведение. 
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Докладвам три преписки наведнъж, тъй като са абсолютно 

идентични и предполагам, че и други колеги ще докладват подобни 

– вх. № НС-04-02-278; вх. № НС-04-02-279; вх. № НС-04-02-280. 

Това са писма от СДВР, с които ни искат информация по отношение 

на определени лица. Информацията, която ни искат, е от 

компетентността на съответните кметове на общини, поради което 

предлагам, ако има и други такива преписки, както постъпихме с 

предходни – идентични, да  бъдат препратени по компетентност на 

съответните кметове на общини, за да могат те да извършат 

проверка и да отговорят директно на органите на МВР с копие до 

Централната избирателна комисия. Повтарям номерата на 

преписките: вх. № НС-04-02-278; НС-04-02-279; НС-04-02-280. 

В преписка НС-04-02-278, която е от СДВР, Пето РУ по 

отношение на едно лице посочват, че гласува в една секция в еди-

кой си район и се пита през последните местни избори през 2019 г. 

упражнило ли е правото си на глас, колко пъти, къде, с избирателно 

или без избирателно право е, по каква причина, ако е без 

избирателна право? Трябва да се приложи заверено копие от 

съответния избирателен списък. Мисля, че съдържат идентични 

искания. По тази причина не намирам за необходимо Централната 

избирателна комисия да отделя толкова много време на всички тези 

преписки. Предлагам да бъдат обединени и да бъдат докладвани 

впоследствие. За мен е безсмислено да се губи време за подобен тип 

дейности. Това са вече 15, 16 такива писма. Смятам, че трябва да 

бъдат препращани на съответните общински администрации – 

кметовете на общини, които да извършват в рамките на 

компетентността си проверка на база на наличните при тях 

документи и само да ни информират в копие, когато изпращат 

писмата до съответното СДВР. 

Правя уточнение: ако в писмата, които пристигат от СДВР, 

има въпроси, които са изрично от компетентността на Централната 

избирателна комисия, и предполагат отговор от наша страна, 

естествено, че ще бъде отговорено от Централната избирателна 
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комисия. Всичко останало, което касае проверка в избирателни 

списъци, проверка дали едно лице е било в СИК или не е било в 

СИК, какво е правило – с всички тези неща ние няма как да се 

занимаваме. Трябва да бъдат препращани по компетентност с 

единственото уточнение да отговарят на СДВР с копие до нас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стоянова, ви предлагам – има 

аналогични искания при други колеги, да бъдат докладвани като 

входящи номера и ако са аналогични, общо да гласуваме 

препращането на всички, които са идентични. 

Във връзка с идентичните писма, колега Баханов, Вие 

свързан доклад ли имате? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, във връзка с 

доклада на колегата Стоянова и изказаното мнение от Ваша страна, 

такова е и мнението на колегите, докладвам преписки с вх. № МИ-

04-02-31/23.08.2021 г.; МИ-04-02-30/23.08.2021 г.; МИ-04-02-

37/28.08.2021 и МИ-02-04-36/23.08.2021 г.; МИ-04-02-

39/23.08.2021 г.  

Това са преписки от СДВР, от различни РУ на МВР, които 

касаят извършване на проверки, идентични с докладваните от 

колегата Стоянова, които са от компетентността на съответната 

община. Предлагам входящите номера, които докладвах, да бъдат 

приобщени към писмото на колегата Стоянова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка ще помоля и 

предлагам, като описваме копието, да описваме регистрационните 

номера на съответното РПУ с оглед на това, че те са отделни 

преписки, за да могат да ги свържат като получат копието при тях. И 

да се изпрати на всички съответни РПУ-та копието от писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

заповядайте. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в тази връзка ви докладвам 

две преписки от СДВР, отдел „Икономическа полиция“: вх. № МИ-

04-02-42 и МИ-04-02-43 – и двете са от 25 август 2021 г., 

аналогични. Искат да им предоставим същата информация, като 

предложението е да бъдат предоставени на кмета на Столичната 

община за проверка и Столичната община да предостави исканата 

информация на структурите на СДВР, като в копие, като адресат 

сложи СДВР, а тя от своя страна ще има ангажимента да ги 

разпредели на отделните структури в рамките на СДВР, а това са 

отделите, които искат необходимата информация или съответните 

районни полицейски управления. Моето предложение е тези две 

писма също да бъдат приобщени и да бъдат изпратени с едно наше 

писмо към кмета на Столичната община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, и 

Вие имате такива преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам две идентични преписки 

с предишните два номера: МИ-04-02-40 и МИ-04-02-41/25.08.2021 г. 

Те са от Шесто РУ. Подготвили сме проект на писмо и предлагам да 

бъде едно писмо до Столичната община, със съответните номера на 

преписките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направените доклади, подлагам на гласуване изпращането по 

компетентност – всичките, които бяха докладвани, на вниманието на 

кмета на Столичната община, с копие до Столичната дирекция на 

вътрешните работи, с изписване на номерата на преписките, които се 

водят в съответното Районно полицейско управление към СДВР, за 

да може да се комплектуват преписките и при тях, когато бъдат 

получени отговорите. 

Подлагам на гласуване писмата, които ще бъдат препратени 

по компетентност, съобразно вашите доклади – докладите на 

колегата Стоянова, Баханов, Ципов и Георгиев, до кмета на 

Столичната община с копие до СДВР. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте със следващ доклад в тази 

точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам въпросната преписка с 

вх. № НС-02-04-280 от РУ – Казанлък, към ОД на МВР – Стара 

Загора. Тя всъщност касае проверка, свързана със секция № 628 в 

Република Турция по отношение на конкретно лице. Тъй като тя 

съдържа и въпроси, които са от компетентността на Централната 

избирателна комисия, а отделно съдържа и въпроси, свързани с 

изплащане на възнаграждения, които са в информацията, с която 

разполага МВнР. Докладвам го за сведение.  

Ще подготвя по-нататъшното движение на преписката със 

съответните писма, ще извърша и необходимата проверка от страна 

на Централната избирателна комисия и ще докладвам резултатът. 

Това е преписка с вх. № НС-02-04-280. Докладвам само за сведение. 

Извън това, докладвам във връзка с наше заявление – 

вх. № НС-29-31 по Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ), което е постъпило по електронната поща с поставени 

въпроси, докладвам становище с вх. № ЦИК-09-335/25.08.2021 г. 

Тъй като подаденото заявление по ЗДОИ, съдържа въпроси, които, 

предполагам, че представляват интерес за общността на 

доброволците в чужбина, бих искала да маркирам основните 

пунктове в становището, защото предлагам да бъде изпратено писмо 

до ДАНС с въпросните пунктове, преписката следва да им бъде 

препратена по компетентност. Моля да се запознаете със 

становището на преписка с вх. № ЦИК-09-335/25.08.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Запознах се със 

становището, което е изготвено от госпожа Р. Моето мнение е, че 

въпросите, които са зададени от господин Манов, не следва да бъдат 

изпратени по компетентност на Държавната агенция 
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„Национална сигурност“, защото, доколкото си спомням, питането 

беше към Централната избирателна комисия поради какви причини е 

ангажирана Агенцията с определени функции по отношение на 

гласуването извън страната. В тази връзка мисля, че ние трябва да 

отговорим на господин Манов, ако приемем, че това е заявлението 

по Закона за достъп до обществена информация, като отговорът, аз 

лично смятам, че може да бъде формулиран: съобразно 

дългогодишната практика в Централната избирателна комисия да се 

ползва Държавната агенция „Национална сигурност“ поради 

недостатъчния административен капацитет на Централната 

избирателна комисия, както и за гарантиране на сигурността при 

получаване на информацията от избирателните секции извън 

страната по защитените комуникационни канали. 

Първо, трябва да се прецени дали това е заявление по Закона 

за достъп до обществена информация или не, за да можем да 

формулираме отговор, съобразно изискванията на закона. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Личното ми становище е, че нито един от въпросите на 

господин Манов, които са постъпили в заявлението за достъп до 

информация, не представлява по смисъла на Закона за достъп до 

обществена информация такъв тип информация. Разбира се, след 

като Комисията се запознае и с приложеното към становището 

заявление, което е с № НС-29-31, предполагам, че Комисията ще 

вземе решение. За мен това не са въпроси, които представляват 

такива, по смисъла на ЗДОИ. Разбира се, ако се обединим около това 

становище, ще се произнесем с решение в съответния смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз изразих 

моето становище. 

Госпожо Стоянова, предлагам Ви да подготвите проект на 

отговор по питането на господин Манов и да му бъде изпратен, 

независимо че, моето становище е, тези въпроси не са обществена 

информация по смисъла на Закона за достъп до обществена 
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информация, но с оглед тяхната значимост да изпратим отговор на 

заявителя. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще подготвя проект на отговор и ще го 

докладвам в следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Повечето ги докладвах като свързан доклад, само ще 

докладвам писмо с вх. № НС-06-667/25.08.2021 г., постъпило от 

община Долна Митрополия, подписано от кмета, с което ни 

уведомяват и във връзка с т. 34 от наше Решение № 339-НС с цел 

прибиране на избирателни списъци от произведените на 11 юли 

2021 г. избори за народни представители.  

Отваряли са запечатано помещение, описано е подробно къде 

се намира и същото е осъществено от комисия със заповед на 

община Долна Митрополия. Приложени са заповедта и протоколът 

за отваряне. Докладвам този доклад за сведение. 

Следващият доклад е писмо от община Плевен, с което ни 

уведомяват, че в изпълнение на т. 31 и т. 32 от Решение № 339-

НС/27.06.2021 г. ни изпращат документи по повод отварянето на 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., а именно 

заповед на кмета на община Плевен, описана подробно и протокол 

за отваряне на запечатаното помещение. Отново ви го докладвам за 

сведение. 

Уважаеми колеги, предлагам на вниманието ви писмо с 

вх. № НС-10-354/24.08.2021 г., адресирано до Министерския съвет, 

до Министерството на финансите, копие до Министерството на 

правосъдието, Българската народна банка и до Централната 

избирателна комисия.  

Писмото е от Б. К. С. в качеството му на 

представляващ и председателстващ ПП „Гражданска платформа 

Българско лято“ относно последиците от наложени санкции по 
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Закона „Магнитски“ на основание Решение № 441 и липсата на 

решение по възникналия казус. Писмото е дълго, моля да се 

запознаете и евентуално на следващо заседание да преценим дали 

Централната избирателна комисия да излиза със становище във 

връзка с посочените факти и обстоятелства. Пак казвам, писмото е 

до Министерския съвет с копие до Централната избирателна 

комисия. Докладвам ви го за сведение, след като колегите се 

запознаят, ако някой има противно становище или друго мнение, 

моля да го изрази до края на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в Административни преписки е господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЦИК-00-

279/25.08.2021 г., с което се иска да предоставим информация за 

лицето Г. И. Г. със съответното ЕГН – дали е 

налице несъвместимост по чл. 153, ал. 3, т. 5 от Закона за 

Министерството на  вътрешните работи, а именно има ли 

информация дали това лице като държавен служител е избран за 

народен представител, член на Европейския парламент от Република 

България, кмет или общински съветник. 

Предлагам на вниманието ви писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да направим проверка налице ли е 

несъвместимост по смисъла на чл. 153, ал. 3, т. 5 от Закона за 

Министерството на вътрешните  работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Ципов има ли други предложения? 

Подлагам на гласуване писмото до „Информационно 

обслужване“ АД да ни предоставят необходимата информация от 

нашата база данни. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в тази връзка с оглед и на 

досегашна практика, единият вариант е да се изпращат писма до 

„Информационно обслужване“ АД за извършване на проверка, 

преди да се докладва в залата от докладчика. След получаване на 

резултата от проверката отговорът да бъде внасян в Централната 

избирателна комисия, но преди това протоколно решение да бъде 

изпълнявано, предлагам да се направят необходимите постъпки за 

достът до тази база данни от служители на администрацията на 

Централната избирателна комисия. Да възложим на директора на 

дирекция „Администрация“ да предприеме тези необходими 

действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

имате ли във връзка с направеното предложение допълнение или 

друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване за протоколно решение да възложим 

на директора на дирекция „Администрация“ да предприеме 

необходимите действия по осигуряване на достъп до базата данни, 

която съдържа информация относно лицата, участвали в някакво 

качество в изборния процес, както и в случай, че Централната 

избирателна комисия няма достъп до тази база данни, при 

последващи такива запитвания докладчикът, първо, изпраща писмо 

за извършване на проверка от „Информационно обслужване“ АД в 

базата данни, след което преписката се внася на доклад, за да се 

вземе и съответното решение за отговор към запитващия орган. 

Протоколното решение ще подлежи на изпълнение във 

втората му част, след като бъде уточнен въпросът с достъпа до 

базата данни. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – 1 (Георги Баханов). 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място, с 

оглед докладна записка ЦИК-09-330/19.08.2021 г. във връзка с 

изтеклия срок по процедурата „публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет предоставяне на стенографски услуги 

за нуждите на Централната избирателна комисия“, открита с 

Решение № 480 от 26 юли 2021 г. на Централната избирателна 

комисия. След изтичане на срока е представена тази докладна 

записка с информация, че в системата „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) няма постъпила оферта. Беше направено 

предложение в докладната записка Централната избирателна 

комисия да прецени с оглед на възможностите по Закона за 

обществените поръчки или да се удължи срокът, или да се прекрати 

процедурата, за което да се изготви съответният проект на решение 

на Централната избирателна комисия. С оглед и на досегашната 

практика, като взе предвид, че имаше достатъчен срок по обявената 

процедура за внасяне на оферти, Централната избирателна комисия 

прецени, че следва да се прекрати процедурата, поради което във 

вътрешната мрежа виждате изготвен проект на решение за 

прекратяване на процедурата на основание чл. 100, ал.1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки, с мотиви: в посочения в 

обявлението на обществената поръчка срок за получаване на оферти 

не е подадена нито една оферта. 

Предлагам ви да приемем това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване предложението, което направи 

госпожа Солакова, за приемане на решение относно прекратяване на 

процедурата „публично състезание за възлагане на обществената 

поръчка с предмет предоставяне на стенографски услуги за нуждите 

на Централната избирателна комисия“. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 506-НС/26.08.2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна записка 

ЦИК-09-334/24.08.2021 г. администрацията ни уведомява, че на 

17 август 2021 г. е изтекъл срокът на валидност на издаденото на 

името на И. В.  В. удостоверение за електронен 

подпис. С оглед на необходим такъв за изпълнение на задълженията 

на юрисконсулта се предлага да бъде издаден нов 

квалифициран електронен подпис. Средствата, необходими за 

подновяване, са в размер до 50 лв. с ДДС. Такива налични средства 

има по бюджета на Централната избирателна комисия в § 10-00 

„Издръжка“. 

Предлагам да одобрим направеното предложение и да 

обърнем внимание на всички служители от администрацията 

своевременно да представят информация на Централната 

избирателна комисия достатъчно време преди изтичане срока на 

валидност на електронните подписи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване одобряването на предложението въз основа на докладната 

от директора на дирекция „Администрация“ за подновяване на 

електронния подпис на Иван Владимиров. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа ще 

видите докладна записка ЦИК-09-333/23.08.2021 г. относно 

унищожаване на печати на секционни избирателни комисии за 
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произвеждане на избори от 2005-а, 2009-а и 2013-а и 2014 г. г. – 

изборите за народни представители, общо 1280 броя.  

В склада на Централната избирателна комисия се съхраняват 

и печати на ЦИК за произвеждане на различни избори в периода от 

2007-а, 2009-а, 2011 г. Направено е проучване от главен експерт 

Донка Димитрова за фирмите, които са лицензирани, и предлагат 

тази услуга. Виждате описаните условия с цена на брой. Въз основа 

на така направеното проучване – описано е като резултат в 

докладната записка, най-ниската оферта е за 420 лв. с ДДС на „Трак 

Топ Рецикъл“ ЕООД. Предлагам да одобрим направеното 

предложение за унищожаване на 1304 броя печати. Изпълнението да 

се възложи на тази фирма при тази цена. Процесът на унищожаване 

ще се наблюдава от представител на Централната избирателна 

комисия и предлагам това да е Д. Д. Представен е и контролен 

лист от финансовия контрольор за предварителен контрол за 

поемане на финансовия разход. Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли предложения или въпроси? 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

преписка във връзка с изпълнение на Договор № 6 от 18.06.2020 г. 

между Централната избирателна комисия и „Информационно 

обслужване“ АД за предоставяне на услуги по актуализиране 

съдържанието на официалната интернет страница. Постъпили са 

приемо-предавателни протоколи по този договор на 24 юли 2021 г.,  

изразено е становище, приложено към докладната записка, на 

директора на дирекция „Администрация“ ЦИК-09-301/30.06.2021 г., 

като преди това е изпратено писмо с искане до „Информационно 
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обслужване“ АД за предоставяне на необходимата информация по 

изпълнението на този договор. 

Виждате, на 5 август е постъпило писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с приложен приемо-предавателен протокол, като се 

описва, че е актуализирано съдържанието на флаш паметта. При 

проверката се оказва, че не се съдържа цялата необходима 

информация по този договор и въз основа на проведен разговор 

между Централната избирателна комисия и „Информационно 

обслужване“ АД на 20 август 2021 г. постъпва писмо: НС-00-771 от 

господин Ивайло Филипов с флаш памет, с актуализирано 

съдържание съгласно договорените и в проведения разговор, и по 

изпълнението на договора.  

Представена е докладна записка от дирекция 

„Администрация“ – ЦИК-09-336/26.08.2021 г. Това становище е, че 

се констатира наличие на всички описани в приемо-предавателния 

протокол файлове с информация, база данни и други 

информационни активи и с оглед изложеното се предлага да се 

приеме решение за приемане изпълнението на договора, да се 

подпише приемо-предавателния протокол от председателя на 

Централната избирателна комисия, и след представяне на фактура, 

да бъде изплатено възнаграждението по договора. 

Предлагам ви решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, становища 

или въпроси?  Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмо от 

министъра на финансите с вх. № ЦИК-04-51/20.08.2021 г. до всички 

първостепенни разпоредители с бюджет – в срок от 26 август 2021 г. 

да се предостави информация за щатната численост на персонала, 
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средства за заплата, възнаграждения на персонала със съответните 

задължителни осигурителни вноски от работодателя по уточнен 

план и по отчет към 30 юни 2021 г. Съгласно приложението, с 

подробни указания относно попълването на тази информация 

администрацията на Централната избирателна комисия – главният 

счетоводител, попълни тази справка – тя е във вътрешната мрежа, в 

една обща подпапка „Финанси“, заедно с писмо до Министерството 

на финансите, като същата се предоставя по електронната поща на 

отговарящия служител от дирекция „Държавни разходи“ след 

одобряването от Централната избирателна комисия на представената 

справка, попълнена съгласно указанията на министъра на 

финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли въпроси? Няма. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме се на точка четвърта: Проект на решение 

за промяна в съставите на ОИК. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 4. Проект на решение за промяна в съставите на ОИК. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в Централната 

избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-

398/25.08.2021 г. от Ш.  Р.  Х.  – упълномощен 

представител на ПП ДПС, за освобождаване на Л. Б.  

П. като заместник-председател на ОИК – Мъглиж. Към 

предложението е приложена декларация от Л. П. за 

освобождаването му от заеманата длъжност, както и пълномощно в 

полза на Ш. Х. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от 

Изборния кодекс предлагам на Централната избирателна комисия да 
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реши: освобождава като зам.-председател на ОИК – Мъглиж, 

област Стара Загора, Л. Б.  П. и анулира издаденото му 

удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване.  

Документите сме получили по електронната поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с проекта на решение, докладван от госпожа Георгиева, имате ли 

въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване приемането на решение за промяна в 

състава на ОИК – Мъглиж, с което да бъде освободен като зам.-

председател Л. Б.  П. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 507-МИ/26.08.2021 г. 

Следващ докладчик, господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-10-

40/25.08.2021 г. по електронната поща са постъпили документи от 

областния съвет на ДПС, Стара Загора, като изрично е отбелязано, 

че документите са изпратени и на хартиен носител до Централната 

избирателна комисия. Докладвам ви го независимо от факта, че са 

постъпили по мейла на Централната избирателна комисия, тъй като 

се отнасят до ОИК, която е в активен период с оглед на 

предстоящите избори на 3 октомври 2021 г. Считам, че трябва да 

направим своевременно замяната или смяната, която желаят от ПП 

ДПС. 

Има подготвен проект на решение във вътрешната мрежа, в 

поя папка. Предложението е за Ш. Р. Х., упълномощен 

представител на ПП ДПС за област Стара Загора, която е за промяна 

в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора, като се предлага 
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на мястото на Т. И.  С. – зам.-председател на ОИК – 

Казанлък, да бъде назначен Левент Байрямов Палов. 

Към предложението са приложени декларации от Т. И. 

С. за освобождаването й от състава на ОИК – 

Казанлък, като заместник-председател по лични причини, както и 

декларация и копие от дипломата за завършено висше образование 

на новопредложения  Л.  Б.  П., така също и 

пълномощно в полза на Ш. Р. Х.   от Мустафа 

Карадайъ, председател на ПП „Движение за права и свободи“, като 

има пълномощно да извърши настоящата промяна в състава на ОИК 

– Казанлък. 

Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, с което да 

освободим като заместник-председател на ОИК – Казанлък, област 

Стара Загора Т. И.  С.  и да анулираме издаденото 

й удостоверение, като същевременно назначим за зам.-председател 

на ОИК – Казанлък, област Стара Загора Л. Б.  П. с 

посочено ЕГН, като на новоназначения зам.-председател на ОИК да 

се издаде и съответното удостоверение.  

Моля, да погледнете решението, и ако нямате предложения за 

допълнение и изменение, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от колегата Баханов, имате ли въпроси? 

Няма. 

Подлагам на гласуване приемането на решение за промяна в 

състава на ОИК – Казанлък, с което да бъде освободен зам.-

председателя на ОИК  Т. И. С.  и на нейно място 

да бъде назначен Л. Б. П. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 508-МИ/26.08.2021 г. 
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Преминаваме към точка шеста: Разни. Господин Георгиев, 

заповядайте. 

 

Точка 6. Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали 

докладвам за сведение писмо с вх. № НС-22-2082/1 от 25 август 

2021 г., получено по електронната поща от господин Димитър 

Димитров с въпроси и констатации относно качеството на машините 

за гласуване. Изреченията, които са формулирани като въпроси, 

имат публични отговори, така че отново предлагам да остане само за 

сведение.  

ПРЕДЕСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-14-

41/24.08.2021 г. писмо от кмета на община Опака, с което иска 

разрешение за отваряне на запечатано помещение в град Опака, във 

връзка с необходимостта да бъдат предоставени заверени копия от 

избирателните списъци за изборите на 4 април и на 11 юли 2021 г. С 

оглед на това в моя папка ще намерите проект на писмо, с което 

уведомяваме кмета на община Опака, че няма нужда от разрешение 

на Централната избирателна комисия, а на основание т. 1 от 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната 

избирателна комисия това може да стане със заповед на кмета на 

общината. Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Ципов имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото, както беше 

представено от кмета на община Опака. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви също така и 

вх. № НС-06-662 от 24.08.2021 г., с което кметът на община Угърчин 

ни уведомява за отваряне на помещения в община Угърчин. 

Комплектът документи е съпроводен със заповед на кмета, протокол 

от заседание на комисия, протокол от работата на тази комисия от 

10 август 2021 г., както и копие от приемо-предавателен протокол, с 

който се предават документите за съхранение на отдел „Държавен 

архив“ в град Ловеч. Докладвам преписката за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ще ви докладвам проект на писма. В папка с моите инициали 

от днес е писмото с проектен номер 1087 до Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД във връзка с предстоящите избори и 

вероятността да бъдат на една и съща дата едновременно двата вида 

избори. Питаме за начина, по който следва да се тества 

функционалната възможност с една машина да се гласува с два вида 

бюлетини според конфигурацията на съответния избор, тъй като в 

доклада от 30 март 2021 г., когато е удостоверявано съответствието 

за парламентарните избори, изрично е казано, че такава проверка не 

е извършвана. С оглед на това очакваме ДАЕУ да ни отговори, най-

малкото, какво време е необходимо, за да се направи тест на тази 

функционалност и какво се очаква да бъде предоставено от 

Централната избирателна комисия. Освен това се обръщаме към тях 

с въпрос за становище, относно необходимостта от удостоверяване 

на съответствието по реда на чл. 213а на софтуера, който ще се 

използва в частичните избори на 3 октомври 2021 г. Удостоверяване 

на съответствието имаше, извършено съобразно утвърдена 

Методика за частичните местни избори на 27 юни, сега може би 

само ще се модифицира този софтуер. Тоест така, както беше на 

парламентарните избори, пълно удостоверяване не се налага да се 

извършва, защото софтуерът е такъв, какъвто е. Другото е 

модифициране и вече различна визуализация на бюлетината. 

Въпреки всичко ние трябва да имаме тяхното становище, като им 

предлагаме провеждане на съвместна среща. Моето предложение е 
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срещата да е на 30 август от 14,00 ч. Много условно съм го записала 

в писмото, така че кажете вашето мнение по този въпрос – дали е 

подходящо времето? Идеята ми е колкото се може по-рано да 

проведем съответните срещи, за да разполагаме с необходимата 

информация. Ако прецените, може да поискаме писмено да ни 

отговорят на поставените въпроси. 

Имате ли други предложения? Не. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото до 

председателя на ДАЕУ. 

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, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка, която сме 

коментирали вече в залата: НС-04-02-179/1. Това е запитване от 

Областна дирекция на МВР – Враца, по отношение на лице, 

гласувало в секция в чужбина – в Матера, Италия и Кос, Гърция. 

Тъй като на предходно заседание взехме решение да поискаме 

подробна справка от информационните масиви, получихме тази 

справка. Подготвила съм писмо с отговор до ОД на МВР – Враца, в 

моя папка е предложението за отговор, с номер 1096. Моля да го 

погледнете и ако нямате коментари или бележки, да го подложим на 

гласуване, за да бъде изпратено днес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното от нея предложение. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – 

няма. 
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Колеги, предлагам на вашето внимание писма – аналогични, 

във  връзка с наше Решение № 1813/21.05.2021 г., изменено и 

допълнено с Решение № 1926/12.01.2021 г. относно създаване на 

постоянното действащо специализирано звено за техническо 

осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно 

гласуване. Направи ми впечатление, че състава са включени най-

малко членове от страна на Централната избирателна комисия –

колеги, които вече не са представители на Централната избирателна 

комисия. За представителите на останалите институции, които са 

част от това специализирано звено, трябва да се провери колко е 

актуално тяхното представителство с оглед да потвърдят поне тези 

представители. Във връзка с това в проекта на писмо до всички 

институции – всяка поотделно, съобразно нейния представител, ви 

предлагам да искаме да потвърдят участието на съответния 

представител или да предложат друг, като обръщаме внимание, че 

членовете на звеното трябва да имат професионален опит и 

експертни знания в областта на информационните и 

комуникационни технологии, информационната сигурност, които са 

необходими за осъществяване функциите на звеното, свързани със 

системата за дистанционно електронно гласуване. Така или иначе 

това техническо звено е създадено за техническо осигуряване и 

контрол, тоест лицата, ако нямат съответните дори минимални 

познания в тази област, те на практика не могат да изпълняват 

функциите, които трябва да имат.  

В тази връзка ви правя предложение да изпратим тези писма 

до всички институции, които имат представители в състава на 

звеното. Ако имате предложения да се увеличи съставът с 

представители на други институции, винаги можем да го направим с 

решение на Централната избирателна комисия, още повече че до 

края на месец август трябва да предприемем действия по 

техническата спецификация по проекта за дистанционно електронно 

гласуване. 

Имате ли предложения? 
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Подлагам на гласуване изпращането на писмата до министър-

председателя, министъра на финансите, министъра на вътрешните  

работи, министъра на външните работи, министъра на регионалното 

развитие и благоустройството, министъра на транспорта, 

Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция 

„Електронно управление“ АД и Обществения съвет към 

Централната избирателна комисия, тъй като това са институциите, 

които имат представители в техническото звено, а от страна на 

Централната избирателна комисия ще попълним състава с други 

представители. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. Насрочвам 

следващо заседание на 28 август 2021 г. от 17,00 ч. поради 

обстоятелството, че тогава изтича срокът за регистрация за участие в 

частичните избори.  

(Закрито в 12,45 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


