
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 78 

 

На 3 септември 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия, за участие в 

частичните избори, насрочени за 3 октомври 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Проект на решение относно видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при отчитане на резултатите от 

частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Димитър Димитров и Цветанка 

Георгиева 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, 

Цветанка Георгиева, Георги Баханов 

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 
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Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева.  

 

Заседанието бе открито в 11,00 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В момента сме десет членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите Стойчева, Стоянова и 

господин Томов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия, за участие в 

частичните избори, насрочени за 3 октомври 2021 г. – докладва 

господин Димитров. 

2. Проект на решение относно видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при отчитане на резултатите от 

частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. – докладва 

колегата Георгиев. 

3. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладчици: господин Димитров и госпожа Георгиева. 

4. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

5. Доклади по административни преписки – докладчици: 

госпожа Солакова, госпожа Ганчева, Георгиева, господин Баханов и 

господин Ципов. 
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6. Разни – докладват господин Димитров и господин 

Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на дневен 

ред. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, в случай че не можем да приключим заседанието до 

12,15 ч., определям колегата Войнов след този час да води 

заседанието поради мой ангажимент. 

Преминаваме към точка първа: Проект на решение относно 

определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на 

партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна 

комисия, за участие в частичните избори, насрочени за 3 октомври 

2021 г.  

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 1. Проект на решение относно определяне чрез 

жребий на поредните номера в  бюлетините на партиите и 

коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, за 

участие в частичните избори, насрочени за 3 октомври 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка може да видите проект с номер 545 за жребия. 

Вече го обсъдихме. По предложенията, които бяха направени, са 

нанесени някои редакции. Нека за протокола да прочета 

поредността: 

Има такъв народ – № 1; Новото време – № 2; ГЕРБ – № 3; 

Движение за права и свободи – ДПС – № 4; Движение „България на 

гражданите“ – № 5; „Републиканци за България“ – № 6; Национален 
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фронт за спасение на България – № 7; Обединена социалдемокрация 

– № 8; АБВ – № 9; Съюз на демократичните сили – № 10;  Коалиция 

„БСП за България“ – № 11; Социалдемократическа партия – № 12. 

Бяха направени няколко редакции в проекта. Изписано е 

както го съгласувахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване проекта на решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № № 524-МИ/03.09.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при отчитане на 

резултатите от частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

 Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Точка 2. Проект на решение относно видеозаснемане и 

видеоизлъчване в реално време при отчитане на резултатите от 

частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали от днес може да видите проектен номер 543 на решение 

относно видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време и 

отчитане на резултатите от частичните избори на 3 октомври. 

Предлагам на вашето внимание проекта на решение, 

аналогично е на решението за изборите за Народно събрание.  

Ако вместо „отчитане“ предложите друга дума, ще приема да 

я променим. Може би „установяване на резултатите“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли въпроси или предложения? 

Ако няма предложения, подлагам на гласуване така 

представения проект на решение. 
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Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

РЕШЕНИЕТО Е № 525-МИ/03.09.2021 г. 

Продължаваме с точка трета: Искания за изплащане 

възнаграждения на ОИК.  

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 3. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № МИ-27-175/17.08. 

2021 г. е постъпило искане от ОИК – Чупрене, за изплащане на 

възнаграждение за заседание, на което са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и шестима членове. На заседанието 

са предсрочно прекратени пълномощията на един от общинските 

съветници. Имаме протокол за това и е избран следващият в списъка 

на местна коалиция „БСП за България“. Имаме счетоводна справка, 

както и контролен лист, който удостоверява съдържанието в 

документите.  

Предлагам да одобрим с протоколно решение да се изплати 

стойността от 497,42 лв. с осигурителните вноски. Това ми е 

предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси към докладчика по този доклад? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението да одобрим изплащане 

на възнаграждение за проведено заседание от членове на ОИК – 

Чупрене. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви постъпило искане от ОИК – Габрово, с 

вх. № МИ-27-177/17.08.2021 г. във връзка с проведено едно 

заседание на 18 юли 2021 г. за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник и обявяване за избран 

следващият от листата.  

Към преписката са приложени всички изискуеми документи, 

включително счетоводна справка и контролен лист. Сумата е в 

размер на 387,03 лв.  

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим исканата 

сума за ОИК – Габрово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

госпожа Георгиева имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение за 

одобряване изплащането на възнаграждения на членове на ОИК –  

Габрово. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към четвърта точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с проведената работна среща в 

Министерския съвет относно условията и реда за съхранение на 

устройствата за машинно гласуване съм подготвил писмо до 

министър-председателя, което ще видите в моя папка. С писмото 

предлагаме поне до края на месец ноември машините да се 

съхраняват в досегашния склад, а след това Министерският съвет да 
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определи склад, който следва да отговаря на няколко условия, 

посочени в писмото.  

Предлагаме след изготвяне на проекта на решение за 

условията и реда за съхранение на устройствата за машинно 

гласуване да ни го изпратят за съгласуване. Предлагам да изпратим 

това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на писмото?  

Може би тук са най-общите изисквания, на които трябва да 

отговаря складът, който би определил Министерският съвет, ако 

възприеме предложението на Централната избирателна комисия 

предвид предстоящите избори, да не се налага местене на друго 

място. 

Колеги, по текста имате ли предложения, ако се запознахте с 

него? 

Подлагам на гласуване така предложения проект на писмо до 

министър-председателя във връзка с определянето на условията и 

реда, при които ще се съхраняват машините за гласуване. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов). 

Колеги, във връзка с писмото до министър-председателя, 

моля процедура по прегласуване, тъй като не успяха всички колеги 

да гласуват. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова). 

Продължете, колега Войнов. Очевидно, Централната 

избирателна комисия няма да има отношение по въпросите, 

свързани със склада. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с Договор 

№ 22/24.06.2021 г. между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД изпълнителят следва да осигури 

трето ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на 

СУЕМГ Смартматик на специалисти разработчици, посочени от 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което да ги информираме, че Централната 

избирателна комисия има готовност да посочи специалисти 

разработчици, които да получат трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации, и да ги помолим да ни информират за процедурата, по 

която ще бъдат получени трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации. Писмото е в моя папка под номер 1130. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото до 

„Информационно обслужване“ АД във връзка с ангажимента по 

Договор № 22 – да осигурят трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации, имате ли предложения по текста, представен от 

колегата Войнов? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-00-

291/01.09.2021 г. от Държавната агенция „Електронно управление“ 

АД и е в отговор на наше запитване и покана за среща във връзка с 

предстоящите избори. От ДАЕУ отговорят за начина, по който 

следва да се тества функционалната възможност – на едно СУЕМГ 

да се гласува с два вида бюлетини според конфигурацията на 

съответния избор, а също така отговарят и за необходимостта от 

удостоверяване на съответствието по реда на чл. 213а от Изборния 

кодекс за частичните избори на 3 октомври 2021 г. 
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Във връзка с тези два въпроса вчера беше проведена работна 

среща между Централната избирателна комисия и ДАЕУ, на която 

бяха обсъдени необходимите действия от страна на Централната 

избирателна комисия, за да се осъществи удостоверяването на 

съответствието на СУЕМГ в предстоящите избори. Смятам, че бяха 

изяснени всички въпроси, така че докладвам това писмо за сведение. 

Следващото писмо е с вх. № НС-00-774/01.09.2021 г.  

Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и с него ни 

изпращат броя на гласувалите, разделен по групи от 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г.  

От приложената справка се вижда, че в 2319 секции в 

страната са гласували между 300 и 400 избиратели, в 462 секции са 

гласували между 400 и 500 избиратели, а в 34 секции са гласували 

над 500 избиратели. Дадено е и аналогично разпределение на броя 

гласували в секциите извън страната. 

Докладвам писмото за запознаване и съобразяване, когато 

определяме броя на секциите с две машини за гласуване, като може 

би на по-късен етап, като се публикуват адресите на секциите, 

трябва да поискаме по-детайлно разпределение на броя на 

гласувалите по определените секции. 

Последното нещо, което искам да ви предложа, е проект за 

протоколно решение. Във връзка с насрочените избори за президент 

и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г., предлагам да 

възложим на директора на дирекция „Администрация“ да 

организира изваждането на флаш паметите и смарткартите от 

изборите на 11 юли с оглед на това те да бъдат подготвени за 

предстоящите избори, в това число информацията от флаш паметите 

да бъде архивирана, след което те да бъдат почистени. 

Предлагам това да се случи до края на другата седмица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение?  

Колега Войнов, моля да прецизирате направеното 

предложение, тъй като в част от него се съдържаше дейност, която 
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не може да бъде извършена поради липса на капацитет от 

администрацията на Централната избирателна комисия. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Много точно съм написал това, което 

искам да кажа: предлагам да се възложи на директора на дирекция 

„Администрация“ да организира изваждането на флаш паметите и 

смарткартите от изборите на 11 юли 2021 г. с оглед на това те да 

бъдат подготвени за предстоящите избори. 

След това допълних: в това число информацията от флаш 

паметите да бъде архивирана. Само първото нещо предлагам да бъде 

извършено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване с протоколно решение на ЦИК да бъде възложено на 

администрацията чрез директора на дирекция „Администрация“ да 

бъдат извадени от кашоните с книжата, предадени от избирателните 

комисии, флаш паметите и смарткартите. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

Колеги, преминаваме към точка пета: Доклади по 

административни преписки.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, с докладна записка ЦИК-09-345/03.09.2021 

г. е направено предложение съгласно Вътрешните правила за 

сключване, изпълнение и отчитане на договори в Централната 

избирателна комисия за сключване на граждански договор с 

П. Ж. Ж. Приложен е проект на договор, представен е 

и контролен лист за извършен предварителен финансов контрол. 

Ние сме ползвали вече експертизата на господин П. Ж. 
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Предложението за сключване на договора е във връзка с машинното 

гласуване, предметът е посочен в проекта на договор, както и в 

докладната записка. Посочени са сроковете, до които следва да 

бъдат извършени определените дейности. Възнаграждението е 

съобразено със сключен вече договор с господин Ц. в Централната 

избирателна комисия отново във връзка с обезпечаване на 

машинното гласуване.  

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

направеното предложение за сключване на договор, считано от днес, 

с господин П. Ж. Ж. Одобрените средства, както са предложени като 

възнаграждение за работата по договора, да бъдат за сметка на 

средствата по план-сметката за изборите за президент и 

вицепрезидент по § 02-02. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Солакова във връзка с необходимостта от ползване на 

експертиза от IT експерти по получаване на трето ниво знание, както 

и от другите дейности, от които ЦИК има необходимост от 

подпомагане от съответните специалисти? 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия по електронната поща е постъпило искане от председателя 

на партия „Съюз за отечеството“ В. И. Т., както и молба от Т. А. Т., 

подписана с вх. № НС-23-685/02.09.2021 г. Помните, че при 

подаване на документите за регистрация на партия „Съюз за 

отечеството“ са внесени два депозита в размер на 2500 лв. за тази 

регистрация, като едната регистрация е от името на партията, а 

другата – от физическо лице, госпожа Т. А. Т.  
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С Решение № 156/28.05.2021 г. на Централната избирателна 

комисия за заличаване регистрацията на партия „Съюз за 

отечеството“ за участие в изборите за Народно събрание на 11 юли 

2021 г. Централната избирателна комисия възстанови внесения от 

партията безлихвен депозит в размер на 2500 лв., като дотогава и 

досега няма искане от лицето, на чиято банкова сметка са внесени 

средствата в размер на 2500 лв., които се явяват като втори депозит. 

По повод на постъпилите искания е изготвено становище на главния 

счетоводител с № ЦИК-09-346/03.09.2021 г. със становище 

внесеният от госпожа Т. Т. депозит да бъде възстановен по посочена 

от нея банкова сметка. 

Предлагам да приемем протоколно решение за 

възстановяване на внесените 2500 лв. на сметка, посочена от 

госпожа Т. Т., която е направила тази вноска по сметка на 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за запознаване 

представям на вниманието ви писмо с вх. № ЦИК-00-292/02.09.2021 

г. от службата  по Трудова медицина, с която имаме договор, 

адресирано до госпожа Р. Ц. с копие до Централната избирателна 

комисия. Най-вероятно ще бъдат изготвени и допълнени 

инструктажи във връзка с извънредната епидемична обстановка в 

страната, както и правила за провеждане на начален инструктаж. 

Докладвам ви го за запознаване. 

Само за сведение ви уведомявам, че на 31 август тази година 

с вх. № ЦИК-04-60 в Централната избирателна комисия постъпи от 

министъра на финансите искане до 3 септември 2021 г. да се 

предостави информация за сключени договори за възлагане на 
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правни, консултантски или друг вид услуги от общата и специфична 

компетентност на първостепенния разпоредител. Съгласно 

приложена форма на същата дата това е възложено на 

администрацията. До този момент нямам представена справка, за да 

мога да ви докладвам, която да се изпрати на Министерството на 

финансите. Най-вероятно следващата седмица на следващо 

заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте в точка пета. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Главна дирекция „Национална полиция“ от заместник-директора 

господин А. И., който ни пише, че във връзка с извършена проверка 

по преписка със съответния номер по описа на Специализирана 

прокуратура – град София, има образуван сигнал против кмета на 

община Челопеч. За нуждите на проверката и във връзка – сочи се – 

с функционалните компетенции на Централната избирателна 

комисия е необходимо да се провери дали има законова пречка 

съответният кмет да изпълнява кметските си задължения и 

едновременно да притежава акции в съответно акционерно 

дружество, както и да е пълномощник.  

За резултатите от проверката моли да го уведомим  писмено, 

като е посочено и лице за координация. Приложени са протокол от 

заседание на Съвета на директорите на акционерното дружество, 

както и данни от Търговския регистър, видно от разпечатката. 

Колеги, във връзка с така наречените функционални 

компетентности на Централната избирателна комисия не знам какви 

действия следва да предприемем, но с оглед правомощията си и 

разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация ще ви предложа тази преписка да бъде изпратена на 

ОИК – Челопеч, за проверка и преценка на действия по 

компетентност, за което да уведоми Централната избирателна 

комисия, като предлагам това да е с копие до лицето, което е 

посочено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направеното предложение от госпожа Ганчева? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Следващ докладчик госпожа Георгиева. 

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

468/02.09.2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпило 

копие от писмо, изпратено от Постоянната комисия по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество към Общински съвет град Брацигово, 

изпратено до ОИК – Брацигово, което се явява и напомнително 

писмо във връзка с изисквано от тях удостоверение за избран кмет 

на кметство Равногор. Поставен им е тридневен срок да представят 

въпросното удостоверение. 

ОИК – Брацигово е провела заседание на 27 август 2021 г., на 

което е разгледала писмото и е взела решение за предоставяне на 

исканото удостоверение на съответната Постоянна комисия по 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество към Общински съвет – град 

Брацигово. Докладвам ви тази преписка за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-

06-665/26.08.2021 г. Кметът на община Плевен ни уведомява, че ни 

изпраща заповед за отваряне на помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. и протокол от отварянето на архивно помещение в 

административната сграда на община Плевен. Докладвам преписката 

за сведение. 
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Следващата преписка е от община Карнобат и е отново до 

председателя на Централната избирателна комисия. Уведомява ни, 

че е постъпило искане от ОД на МВР – Бургас, за оказване на 

съдействие и предоставяне на информация, свързана с 

произведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински 

съветници и кметове. Извършена е проверка, като част от 

поставените от разследващите органи въпроси са изискали отваряне 

на помещението, в което се съхраняват тези изборни книжа и 

материали. Те имат искане до Централната избирателна комисия за 

произнасяне с решение относно отваряне на помещението.  

Предлагам да им изпратим стандартно писмо, че когато е по 

искане на разследващи органи, не се налага изрично, нарочно 

решение на Централната избирателна комисия за отваряне на 

въпросното помещение, съгласно решение на Централната 

избирателна комисия в кои случаи не се изисква специално 

разрешение на ЦИК. В случая става със заповед на общината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов, имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще направя два доклада. 

Докладна записка с вх. № ЦИК-09-344/01.09.2021 г. от 

господин Р. Ц., ръководител звено „Правна дейност“ за директор на 

директор „Администрация“ относно осигуряване и създаване на 

необходимите акаунти във връзка с достъп на Н. И., асистент на 

председателя.  

Предлага се да се създаде акаунт в системата за контрол на 

достъпа на Народното събрание; да се създаде „потребител на 

служителя“ в деловодната система на Централната избирателна 

комисия във връзка с дейностите по подпомагане дейността на 
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председателя; да се одобри разход в размер на 72 лв. с ДДС за 

издаване на квалифициран електронен подпис, необходим за 

работата на служителя със системата за публикуване на информация 

на сайта на Централната избирателна комисия и другите системи, 

изискващи подобни идентификация.  

Също така във връзка със сключен трудов договор от 

1 септември 2021 г. с госпожа Д. Ш., главен специалист-

деловодител, се предлага да се създаде „потребител на служителя“ в 

деловодната система на Централната избирателна комисия 

персонална служебна електронна поща, потребител в мрежата на 

Централната избирателна комисия с всички права, необходими и 

достатъчни за осигуряване на преките ѝ дейности; да се предостави 

достъп до електронната поща на Централната избирателна комисия 

във връзка с изпълнение на преките ѝ задължения.  

С докладната записка се предлага Централната избирателна 

комисия да одобри направените предложения и да се изпратят писма 

до Народното събрание и „Информационно обслужване“ АД за 

тяхното изпълнение. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад е проект на писмо до господин Иван 

Кондов, постоянен секретар на Министерството на външните работи 

в отговор на тяхно писмо с наш вх. № НС-04-01-470/2 от 24 август 

2021 г. Вероятно е докладвано от колегата Томов или госпожа 

Стоянова, но тъй като и двамата отсъстват днес, правя този доклад, 

който е във връзка с молбата им да приемем изборните книжа и 

материали от гласуването извън страната от изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. След уточняване с 

администрацията на Народното събрание и предоставяне на 

подходящо помещение, където могат да бъдат прибрани книжата, 
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предлагам да изпратим отговор, че имаме готовност предаването на 

книжата на Централната избирателна комисия да се извърши на 

8 септември 2021 г. от 10,00 ч. Съгласувано е със служителите от 

Народното събрание от отдел „Управление на собствеността“, които 

ще подпомогнат ЦИК в тази дейност. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до 

Министерството на външните работи. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка шеста: Разни. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 6. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги ще ви докладвам няколко 

писма, като повечето от тях са за сведение. 

Започвам с писмо с вх. № ЦИК-07-89/02.09.2021 г., с което 

Международният център за парламентарни изследвания ни предлага 

да участваме в онлайн курс, за който се получава сертификат. 

Докладвам за сведение. 

А-WEB Secretariat ни напомнят, че имаме предложение да се 

участва в онлайн конференция. Изпратили са ни програмата. Това 

също е за сведение, тъй като никой не е проявил досега интерес към 

тази конференция. 

Следва вх. № ЦИК-07-90/03.09.2021 г., което е поредно 

напомняне, този път малко по-подробно, затова, че ще има онлайн 

конференция на 29 октомври 2021 г. Темата е „Електронно 

гласуване“. Този път са ни изпратили докладчиците.  

Няма да е лошо, ако имаме време, някой да изслуша 

докладите. Заявили са също, че ще ни изпратят по-подробна 

информация по-късно. Тогава си заслужава да решим дали някой ще 

участва. 
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Имаме и писмо с превод – вх. № ЦИК-99-195/01.09.2021 г., от 

фирмата, която е направила преводите на писмото, което ще 

изпратим до госпожа Митрофанова и госпожа Панфилова.  

Докладвам още едно писмо, което не сме гласували като 

съдържание. Може да го видите в папката ми. Това е отговор на 

поканата от Узбекистан да се присъства като наблюдатели на 

изборите им. Аз продължавам да смятам, че е редно да пишем писмо 

на нашият отдел „Източна Европа и Централна Азия“ във Външно 

министерство, тъй като те са само една пощенска кутия. Получили 

са поканата и са я препратили към нас. Написал съм текст, който е 

при госпожа К., при която е писмото. Решихме, че ще отговорим на 

този, който ни е изпратил писмото. 

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че няколко пъти вече говорихме, 

че когато връщаме отговор на институции по писмо, трябва да пише 

„на техен изходящ номер“, за да се знае, като пристигне писмото, в 

каква връзка е. Те не знаят кой е нашият входящ номер, за да го 

свържат с техния изходящ.  

Нека добавим „на техен номер“ отгоре, както се прави във 

всички писма, които се оформят. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам бележката. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали е проект на 

писмо с № 1127. Напомнящ е текстът до партия ВОЛЯ да направят 

предложение за попълване състава на ОИК – Калояново, поради 

освободен на 3 декември 2020 г. член на комисията от тяхната квота. 

До момента няма изпратено предложение и трябва да им 

изпратим писмо, за да им напомним. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване проекта на писмо, представен от колегата Георгиев. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 
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С това беше изчерпан дневният ред. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото за сряда, 

8 септември, 2021 г. от 10,30 ч. 

Благодаря. 

(Закрито в 12,00 ч.) 
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