
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 79 

 

На 8 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 организация на гласуването в 

условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с 

COVID-19 в частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Проект на решение относно гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина, в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. 

Докладват: Росица Матева 

2а. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Любомир Георгиев, Цветанка 

Георгиева. 

4а. Промяна в с става на ОИК – Казанлък. 

Докладва: Силвия Стойчева 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Цветозар Томов 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, Емил 

Войнов 
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7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов, Красимир Ципов. 

 

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

Камелия 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 отпуск са колегите Красимир Ципов и Георги 

Баханов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно организация на гласуването в 

условията на извънредна епидемична обстановка в частичните 

избори на 3 октомври 2021 г – докладчик госпожа Матева. 

2. Проект на решение относно гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина, в частичните избори на 

3 октомври 2021 г. – докладчик госпожа Матева. 

3. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

4. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК – 

докладват: господин Георгиев и госпожа Георгиева. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик госпожа 

Матева. 
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6. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, господин Димитров и госпожа 

Георгиева. 

7. Разни – докладват: господин Димитров и господин 

Георгиев. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да включим нова точка в 

дневния ред: Промяна в състава на ОИК – Казанлък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

4а. 

Господин Войнов? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може да ме включите в т. 6 „Доклади 

по административни преписки“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако може да ме включите в точка 

„Гласуване извън страната“, и по възможност да е в началото на 

заседанието, за да дам решението относно приемането на изборните 

книжа извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нека да е точка 2а. 

Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Също така моля да ме включите в т. 5. 

Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на дневен 

ред с направените допълнения. 

Моля, процедура по гласуване със системата. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева Цветозар Томов); против – няма.  

Преди да преминем към дневния ред, ви докладвам покана с 

вх. № ЦИК-01-3/07.09.2021 г. от името на президента до 
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председателя, заместник-председателите и секретаря на Централната 

избирателна комисия за провеждане на среща за обсъждане на 

актуални въпроси, свързани с предстоящите избори за народни 

представители и изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката.  

Срещата ще се състои днес от 15,00 ч. в сградата на 

Президентството. Докладвам ви го за сведение, а по време на 

почивката ще обсъдим работно и позицията на Централната 

избирателна комисия по различни въпроси, свързани с предстоящите 

избори. 

Преминаваме към точка първа: Проект на решение относно 

организацията на гласуването в условията на извънредна 

епидемична обстановка в частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект на решение относно организация на 

гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка в 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали е 

проект на решение относно организацията на гласуването в 

условията на извънредна епидемична обстановка, свързана с 

COVID-19, с проектен номер 546. Предлагам да вземем това 

решение по отношение организацията на гласуването в частичните 

избори за кметове на 3 октомври 2021 г., тъй като 

противоепидемичната обстановка в страната беше удължена.  

Предлагам да вземем аналогично решение на това, което 

взехме за изборите за 11 юли 2021 г., с оглед обстоятелството, че 

министърът на здравеопазването и държавният здравен инспектор не 

са приели изрични указания за провеждане на избори в условията на 

епидемична обстановка – имаше такива за изборите за Народно 

събрание на 4 април 2021 г., както и нови такива от 15 юни във 

връзка с провеждането на изборите за Народно събрание на 11 юли 
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2021 г. Предлагам в това решение да се позовем на указанията на 

здравния министър и на държавния здравен инспектор.  

Както и в предходния случай – изборите на 11 юли 2021 г., 

това решение да бъде изпратено на областните управители, на 

кметовете на общини и чрез ОИК да бъде сведено до знанието на 

членовете на секционните избирателни комисии за изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения или въпроси по проекта на решение? 

Подлагам на  гласуване така представения проект на 

решение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 526-МИ/08.09.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина, в 

частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

Продължете, госпожо Матева. 

 

Точка 2. Проект на решение относно гласуване на 

избиратели, поставени под задължителна карантина, в частичните 

избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа ще 

видите проект на решение с проектен номер 547 за гласуване на 

избиратели в частичните избори, поставени под задължителна 

карантина или изолация съгласно Закона за здравето. 

Въпросът е дали да бъде прието като принципно решение в 

„Нови и частични избори“, или да бъде прието само за частичните 

избори на 3 октомври, тъй като не знаем докога ще бъде удължена 

епидемичната обстановка. Моля да се запознаете с проекта на 

решение. Приложението към Решение 547-МИ е заявлението за 

гласуване с подвижна избирателна кутия, което, като приемем 
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решението, ще бъде качено също на страницата на Централната 

избирателна комисия като приложение към решението и ще трябва 

да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да 

активираме на нашата интернет страница възможността за подаване 

на тези заявления онлайн. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 527-МИ/08.09.2021 г. 

Преминаваме към точка 2а: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

 

Точка 2а. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-04-01-

476/07.09.2021 г. от господин П. П., началник на отдел МТОТО, 

който ни уведомява кои са колите, с които ще бъдат транспортирани 

изборните книжа от чужбина до сградата, в която работи 

Централната избирателна комисия, както и кои служители ще се 

нуждаят от допуск до сградата, за да доставят чувалите с изборни 

книжа. Това е изпълнено. 

В момента се приемат изборните книжа. Докладвам ви това 

писмо с предложение да приемем протоколно решение, с което да 

определим членове на Централната избирателна комисия, които да 

приемат и подпишат приемо-предавателния протокол от доставката 

на книжата. 
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Моето предложение е за двама колеги, ако Комисията 

приеме. Предлагам колегата Димитър Димитров и себе си да отидем 

да подпишем приемо-предавателния протокол. Това е едното. 

Второто, което докладвам е във връзка със секция 

№ 320900044 от Гент 2 Нойзеплейн, където госпожа В. Ц.., 

член на СИК в Гент 2 Нойзеплейн си е забравила лични документи, 

фактури и пари, които е запечатала в чувала. 

Може би е необходимо да вземем решение да разпечатаме 

този чувал и да съхраним вещите, ако ги има там. Обадих се на 

госпожа Ц. по телефона, надявам се тя да дойде и да си ги разпознае. 

Това е другото, което предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

предложението на колегата Томов. Най-вероятно скоро ще 

приключи, тъй като от 10,00 ч. започна предаването на изборните 

книжа и материали от гласуването извън страната на 11 юли от 

Министерството на външните работи в помещението, което ни е 

предоставено за тяхното съхранение. 

Подлагам на гласуване с протоколно решение Централната 

избирателна комисия да определи колегата Томов и Димитров да 

подпишат приемо-предавателния протокол с Министерството на 

външните работи, както и да се отвори чувалът с книжата от 

избирателна секция № 320900044 от Гент 2 Нойзеплейн, за да може 

да бъдат извадени лични документи, които да се съхранят в 

Централната избирателна комисия и евентуално да бъдат предадени 

на техния собственик. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Преминаваме към точка трета: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 
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Точка 3. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-191/03.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД,  с което 

ни предоставят един брой подписан приемо-предавателен протокол 

във връзка с Договор № 1 от 6 февруари 2021 г.  

Припомням, че ние им изпратихме подписани два екземпляра 

приемо-предавателни протоколи, свързани с приемане на работата в 

частта за логистичното осигуряване и обслужване на машините. В 

този протокол е констатирано частично неизпълнение за 75 секции и 

съответно намаление на дължимата цена с 31 хил. 200 лв. 

приблизително.  

В подписания приемо-предавателен протокол от „Сиела 

Норма“ АД на ръка са написали, че изпълнителят изразява 

несъгласие срещу претенцията на възложителя за намаляване на 

дължимата цена. Въпреки това, както казах, приемо-предавателният 

протокол е подписан, само че „Сиела Норма“ АД не са предоставили 

фактура с намалената цена, както поискахме в нашето писмо. 

Според тях в Централната избирателна комисия е налична 

фактура от 1 август, по която следва да бъде извършено плащането. 

Тъй като във фактурата от 1 август 2021 г. не е отразено частичното 

неизпълнение, предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, 

с което да ги уведомим, че можем да извършим плащането по 

Договор № 1 в частта, свързана с логистичното осигуряване и 

обслужване, след предоставяне на фактура с намалената стойност. 

Писмото е в моя папка и може да се запознаете с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

подложа на гласуване изпращането на писмото под условие, че 

преди това има писмено становище на главния счетоводител, което 

да бъде приложено към преписката, тъй като все пак става въпрос за 

бюджетни разходи и както при предходни плащания беше 

предоставена коригирана фактура, смятам, че и в този случай е 

необходима такава, но все пак е от компетентността на главния 

счетоводител – да изрази становище, така че да сме спазили в 
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максимална степен бюджетната дисциплина. Тоест писмото да бъде 

изпратено, след като бъде изразено тяхното становище, а ние 

принципно да гласуваме сега неговото съдържание. 

По повод разговорите в залата освен главният счетоводител, 

становище да изрази и финансовият контрольор. 

Колега Войнов, моля да възложите на главния счетоводител и 

на финансовия контрольор изготвянето на становище, ако бъде 

прието такова решение от Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, на предишното заседание 

предложих да изпратим писмо до Министерския съвет във връзка с 

условията и реда за съхранение на машините за гласуване. Тогава 

писмото не събра необходимото мнозинство. Направил съм 

корекции по текста, а именно добавяне на нов текст, че на основание 

извършено плащане на Централната избирателна комисия към 

„Сиела Норма“ АД по фактура от 22 юни 2021 г. за закупуване и 

доставка на 9600 специализирани устройства Централната 

избирателна комисия е придобила устройствата. 

Писмото е в моя папка с проектен номер 1128. Предлагам да 

изпратим писмото с новия текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на господин Войнов. Моля да се запознаете с корекциите в 

текста на писмото, както господин Войнов ги докладва. 

Имате ли предложения по текста? 

Колега Войнов, отбелязахте ли си направената техническа 

корекция? 

Подлагам на гласуване писмото, докладвано от колегата 

Войнов, с направената корекция. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 3 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-

348/07.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него ни предоставят 

актуализирана информация относно възможността за закупуване на 

допълнителен брой СУЕМГ, а именно имат готовност да доставят на 

Централната избирателна комисия 3400 броя СУЕМГ в срок до 

7 ноември, като цената остава непроменена и е в размер на 5200 лв. 

без ДДС на машина. В посочената цена не са включени цените на 

удължител и батерия за всяко устройство. Докладвам писмото на 

този етап за информация и запознаване, тъй като в скоро време 

трябва да решим колко машини допълнително ще ни трябват. 

Докладвам писмо с вх. № НС-22-24-43/07.092021 г. от И. Б. 

във връзка с машинното гласуване. Тя ни пише, че най-изгодно за 

държавата е комбинираното гласуване – който иска с бюлетини, 

който иска с машини, но да се засекат и разписките. Тя знае, че 

сегашният начин на гласуване е регламентиран в Изборния кодекс, 

но счита, че трябва да се обосновава пред обществото проблемът с 

машините. Предлагам това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

сме в точката Машинно гласуване, на работно обсъждане и на 

срещата с представители на Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД (ДАЕУ) в края на миналата седмица, коментирахме, 

че е необходимо съдействие от страна на ДАЕУ с човешки ресурси и 

техника, за да бъде извлечена информацията от флаш паметите, 

които бяха използвани в изборите на 11 юли 2021 г. и в частичните 

избори на 27 юни и 3 юли. За да може Централната избирателна 

комисия навреме да приключи този процес, ви предлагам да 

гласуваме писмо до председателя на ДАЕУ, идентично на това, 

което бяхме изпратили за парламентарните избори през юли, с което 
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да поискаме тяхното съдействие за извършване на тази дейност, тъй 

като служителите от администрацията до края на седмицата ще 

приключат изваждането на флашките и смарткартите и след това да 

започне процесът по архивиране на данните. 

Подлагам на гласуване принципно решение да изпратим 

писмо до ДАЕУ със съдържанието, което бяхме изпратили в 

предходните избори. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка четвърта: Искания за изплащане 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 4. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане за изплащане 

възнаграждение за заседание на ОИК – Ветово, проведено през 

месец август. Искането е за общо 607,81 лв. Има присъствен лист на 

всички членове – председател, двама заместник-председатели, 

секретар и седем членове, общо 11 човека. Налице са всички 

изискуеми документи. 

Предлагам Комисията да вземе решение за поемането на това 

задължение за ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Георгиев имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване предложението за изплащане на 

възнаграждение на членовете на ОИК – Ветово, за проведено 

заседание. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 



12 

 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме със следващия докладчик – заповядайте, 

госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане от 

ОИК – Брацигово, с вх. № МИ-27-186/02.09.2021 г. за изплащане на 

възнаграждение за проведено едно заседание на 27 август 2021 г. във 

връзка с разглеждане на писмо от КПКОНПИ към Общинския съвет, 

с което се изисква предоставяне на копие от удостоверение за 

избиране на кмет на кметство в село Равногор. Искането е в размер 

на 437,57 лв. Към преписката са приложени всички изискуеми 

документи, включително контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим исканата 

сума за проведено едно заседание от ОИК – Брацигово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Георгиева за изплащане 

възнаграждение на ОИК – Брацигово, за проведено заседание. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка 4а: Промяна в състава на ОИК. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 4а. Промяна в състава на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-11-14/07.09.2021 г. е 

постъпило предложение от упълномощения представител 

на коалиция от  партии „БСП за България“ Р. Д. за 

промяна в състава на ОИК – Казанлък, като се предлага на мястото 

на В. Д. А. – член на общинската избирателна комисия, да бъде 

назначена М. Н. Д.  
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Приложени са декларация по чл. 75, ал. 7 и по чл. 81 от 

Изборния кодекс; копие от диплома за завършено висше 

образование на М. Н. Д., както и пълномощно в 

полза на Р. Д. Декларацията и предложението са в 

оригинал. Към преписката не е приложено копие от акта за смърт, но 

предвид обстоятелството, че има насрочени частични избори на 

3 октомври за избор на кмет на село Копринка, предлагам да 

приемем решение за предсрочно прекратяване пълномощията на В. 

Д. Като член на Общинската избирателна комисия – 

Казанлък, област Стара Загора на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от 

Изборния кодекс, като издаденото й удостоверение бъде анулирано 

и Централната избирателна комисия да назначи за член на ОИК – 

Казанлък, област Стара Загора М. Н. Д. със 

съответното ЕГН и да й бъде издадено удостоверение. Като се 

получи препис-извлечението от акта за смърт да бъде приложено 

към преписката. 

Проектът на решение е под номер 548 и може да го видите в 

папка с мои инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване проекта на решение относно промени в състава на ОИК – 

Казанлък. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 528-МИ/08.09.2021 г. 

Преминаваме към точка пета: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с моите 

инициали може да се запознаете с доклад на юрисконсулт И. В. – 

вх. № ЦИК-09-350/08.09.2021 г., свързан с адм. дело 974/2021 г. по 
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описа на Административен съд – Пловдив. Припомням ви, че 

съдебното заседание беше насрочено за 1 септември от 9,30 ч. 

Приложен е протокол от проведеното съдебно заседание по делото. 

От протокола е ясно, че производството по делото е прекратено на 

посочените в протокола основания и мотиви на съда. Който желае, 

може да се запознае с протокола и с доклада на юрисконсулт 

Владимиров. 

Едновременно с това напомням, че съгласно протоколно 

решение на Централната избирателна комисия във вътрешната 

мрежа се намира папка „текущи дела“, в която има подпапки, в 

които се поддържа регистър на висящите дела, по които 

Централната избирателна комисия е страна, който се актуализира 

своевременно от юрисконсултите, които са процесуални 

представители на Централната избирателна комисия по всяко едно 

от делата. От там също може да се информирате за текущите дела. 

На следващо място ви докладвам няколко призовки и 

съобщения от съдилища: вх. № МИ-08-63/3 от 7 септември 2021 г. 

Това е призовка от Софийски районен съд, 94-и състав по дело 

6518/2021 г., с което ни уведомяват, че е постановено решение на 

съда, с което е отменено Решение № 1718-МИ/2021 г. на 

Централната избирателна комисия и това решение на съда подлежи 

на обжалване. Ще предам тези съобщения на юристите, за да бъде 

извършена преценка и предложение до Централната избирателна 

комисия дали да бъде обжалвано решението на съда.  

Това ще се случи и по следващите призовки и съобщения, 

които ви докладвам: вх. № ЕП-08-136/4 от 7 септември 2021 г. –

отново от Софийски районен съд, 1-ви състав по административно 

наказателно дело 8301/2020 г., с което ни уведомяват, че по Решение 

№ 556-ЕП на Централната избирателна комисия отменят 

наказателното постановление. Това решение също подлежи на 

обжалване, така че ще има предложение от юрисконсултите как да 

процедира Централната избирателна комисия. 
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Следващият доклад е отново писмо от Софийски районен 

съд, Наказателно отделение – дело 2622/2020 г. с наказателно 

административен характер на 147-ми състав. С това писмо се 

изисква от Централната избирателна комисия въз основа на 

разпореждане на съда от 29 юли по делото да предоставим 

информация относно трите имена и ЕГН на лицето Стефан Манов, 

който е подал сигнала. Отново ще го предоставя на юристите за 

становище и подготовка на отговор до съда, тъй като имаме и указан 

срок. 

Следващият доклад е с вх. № ЕП-08-161/2 от 7 септември 

2021 г. Връща ни се административна преписка от Софийския 

районен съд, Наказателна колегия по дело 14174/2019 г. с 

наказателно административен характер, с което ни уведомяват, че 

наказателното постановление е отменено. 

Следващият доклад е с вх. № ЕП-08-29/2 от 7 септември 

2021 г. Изпраща ни се препис от решение на Софийски районен съд, 

Наказателна колегия 107-ми състав по наказателно дело 

17308/2019 г. от административен характер – отново решение на 

Софийски районен съд, с което е отменено Решение № 508-

ЕП/20219 г. на Централната избирателна комисия и Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати на първа инстанция 

разноски от 600 лв. и 5 лв. държавна такса, на втора инстанция – 

370 лв. разноски на жалбоподателя. 

Следващото съобщение е с вх. № ЕП-08-26/2 от 7 септември 

2021 г. по наказателно дело 17306/2019 г. от административен 

характер на Софийски районен съд, 114-ти състав, с което е 

отменено Решение № 1346-ЕП/2019 г. на Централната избирателна 

комисия. Решението подлежи на обжалване. Ще изчакаме 

становището на юристите дали да бъде обжалвано решението в 

законния срок. 

Следващият доклад е с вх. № МИ-08-17/07.09.2021 г., с което 

ни се връща административна преписка, заедно с препис от решение, 
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с което е отменено наказателно постановление по дело 2872/2021 г. 

на Софийския  район съд. 

Следващият и последен доклад е вх. № ЕП-08-7/07.09.2021 г., 

с което ни се връща преписка, заедно с препис от решение по дело 

13653/2019 г. от наказателно административен характер по описа на 

СРС Наказателно отделение, 2-ри състав, с което е отменено 

Решение № 584-ЕП/01.08.2019 г. на Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, предлагам ви, както и предходни такива доклади, с 

които се отменят решения на Централната избирателна комисия за 

установяване на административно наказателни нарушения, да бъдат 

предоставени на юристите, за да бъдат изпълнени в частта, в която 

Централната избирателна комисия е осъдена, след като бъдат 

предявени претенциите за плащане, и да бъде направен анализ.  

Припомням на колегата Стоянова, че тя изяви желание 

съвместно с юристите да бъде направен анализ на причините и 

мотивите на съда да отменят решенията на Централната избирателна 

комисия и издадените наказателни постановления, за да може да 

бъде съобразена съдебната практика при последващи решения на 

Централната избирателна комисия и да се опитаме да взимаме 

решения, които да не бъдат отменяни от съда. За останалите 

решения, които подлежат на обжалване, ще изчакаме становище на 

юристите и ще ви докладвам предложението дали да бъдат 

обжалвани тези решения или не в законния срок. Това са моите 

доклади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Другият докладчик 

по точка Доклади по дела, жалби и сигнали е извън залата, така че 

преминаваме към точка шеста: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 
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Колеги, докладвам ви информацията, която трябваше да 

предоставим на министъра на финансите. Изготвена е подробна 

справка, подготвена за изпращане и на технически носител, 

представена с докладна записка ЦИК-09-351/08.09.2021 г. В една 

обща папка със заглавие „докладна“ и на файлов диск е качена 

информацията, която се иска от министъра на финансите. Изпратена 

е до всички първостепенни разпоредители с бюджет. Тяхното искане 

е да се предостави справка за физически и юридически лица, на 

които през 2019-а, 2020-а и 2021 г. са възлагани правни, 

консултантски или друг вид услуги от общата и специфичната 

компетентност на първостепенните разпоредители с бюджет. 

Предлагам в писмото с предоставената справка изрично да 

подчертаем, че в преобладаващата си част тези договори, ако не и 

всички – така е и формулирано: всички договори са сключени във 

връзка с организацията и произвеждането на насрочени избори в 

съответните периоди – и че тази дейност е извън обичайната, която 

Централната избирателна комисия като държавен орган, заедно със 

своята администрация, извършва. 

Моля да погледнете и да гласуваме изпращането на 

информацията в електронен вид и по пощата на отговарящия за 

Централната избирателна комисия служител от дирекция „Държавни 

разходи“ на технически носител с писмо до министъра на 

финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с документите, които са във вътрешната мрежа, и със 

списъка, подготвен за изпращане. 

Въпроси или предложения по текста и приложението към  

писмото?  

Подлагам на гласуване писмото, както беше докладвано от 

госпожа Солакова. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка ЦИК-09-

347/03.09.2021 г. с предложение за публикуване на отчета за 

касовото изпълнение на бюджета и на отчета за касовото изпълнение 

на чуждите средства за месец август 2021 г. в изпълнение на 

указанията на министъра на финансите и съгласно чл. 133, ал. 4 от 

Закона за публичните финанси. 

Предлагам да одобрим направеното предложение за 

публикуване на приложените към докладната записка отчетни 

документи за месец август 2021 г. на страницата на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вчера получихме писмо с вх. № ПВР-

04-1/07.09.2021 г. от министъра на финансите с искане да се 

предоставят прогнозни разходи по подготовката и произвеждането 

на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Във 

вътрешната мрежа виждате проект, който съм изготвила, 

включително и допълнително представена справка от главния 

счетоводител. Справката за машинното гласуване от главния 

счетоводител още не е публикувана. 

Предлагам да се проведе заседание на работна група за 

обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Ще ви помоля да се запознаете и след обсъждане 

ще продължим нататък. 

Обявявам 20 минути почивка за проветряване на залата, след 

което заседанието ще продължи. 
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(След почивката.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, госпожо Матева, в точка шеста. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали във 

връзка с частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. и с 

приключилия вчера срок съгласно Хронограмата за регистрация на 

кандидатските листи за кандидатите за кметове на кметства и кмет 

на община, които са насрочени за 3 октомври 2021 г., има проекти на 

писма до всички общински избирателни комисии, с които ги молим 

незабавно да ни изпратят списък с данните за всяка регистрирана 

кандидатска листа в електронен вид, в еxcel формат, както е 

изискването на Решение № 966-МИ, поправено с Решение № 1099-

МИ. Ще ви моля да гласуваме това писмо. 

Едновременно с това същата информация да поискаме и от 

„Информационно обслужване“ АД, за да сравним базите данни и да 

изпратим за проверка кандидатските листи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева имате ли въпроси или други предложения? 

Подлагам на гласуване направеното предложение да 

изискаме информация от „Информационно обслужване“ АД и от 

съответните общински избирателни комисии. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви информация от главен 

юрисконсулт М. Р. с вх. № ЦИК-09-348/07.09.2021 г. 

в изпълнение на протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 2017 г., с което се дава информация на Централната 

избирателна комисия за извършените справки в Регистъра на 

населението – Национална база данни „Население“. В случая това е 
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справка за извършените проверки в периода 2 юли 2021 г. 

до 6 септември 2021 г. Намира се във вътрешната мрежа и може да 

се запознаете с нея. 

Докладвам ви отново проект на писмо в отговор на писмо, 

което съм дала за изготвяне на отговор. Това е писмо от Комисията 

за защита на личните данни с вх. № ЕП-23-1/07.09.2021 г., с което се 

изисква информация от Централната избирателна комисия във 

връзка с посочено лице, което е било регистрирано като застъпник 

на Инициативен комитет за издигане на Д. И. като 

независим кандидат за член на Европейския парламент в изборите на 

26 май 2019 г. В тази връзка юрисконсулт Р., която е 

отговорно лице за защита на личните данни в Централната 

избирателна комисия, е подготвила писмо, което се намира в 

папката с моите инициали, до областния управител на София-град, с 

което да се препрати искането на КЗЛД по компетентност, както и 

копие от това писмо да се изпрати на Комисията за защита на 

личните данни. 

Ако сте съгласни с текста на писмото, да го гласуваме и да го 

изпратим до областния управител на област София-град. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли въпроси 

или предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на  госпожа Матева. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви сигнал с вх. № НС-02-

110/07.09.2021 г. от В. М. Ш., народен 

представител от област Пловдив, с който ни уведомява, че при 

срещи с избиратели в град Хисаря многократно се поставя въпросът 

за липса на отговор от ЦИК по сигнал с посочен входящ номер във 

връзка с подаден такъв от „Социалистическа  партия Български път“ 

относно законосъобразно прилагане на процедури по чл. 16 от 



21 

 

Наредбата за организацията и работата на проверка на комисии във 

връзка с подадените декларации по Закона за противодействие на 

корупцията и ЗМСМА.  

В тази връзка издирих цитираната преписка. При нас е 

постъпила най-напред жалба от тази политическа партия, която е 

докладвана от колегата Стоянова и с решение на Централната 

избирателна комисия е препратена по компетентност на КОНПИ, 

след което е постъпил сигнал, който касае дейността на ОИК – 

Хисаря, свързана с доклад на Комисия по § 2, ал. 5 от 

Допълнителните разпоредби на КОНПИ, която е установила 

конфликт на интереси за заемане на длъжността общински съветник 

от лицето, за което е подаден сигналът – А. К. Този доклад е 

изпратен от съответната комисия към Общински съвет Хисаря на 

ОИК – Хисаря. Разгледан е от общинската избирателна комисия на 

заседание на 23 юни, но комисията не се е произнесла с решение 

съгласно изискването на ЗМСМА – чл. 30, ал. 7 във връзка с чл. 30, 

ал. 4, т. 11, който казва: когато е установен конфликт на интереси с 

влязъл в сила акт, се прекратяват пълномощията на общинския 

съветник и се обявява следващият за избран. 

От общинската избирателна комисия са преценили, че трябва 

да изискат допълнително документи, свързани с работата на тази 

комисия, на която е възложено, по силата на § 2, ал. 5 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 

корупцията, да извърши проверка на подадените декларации от 

общинските съветници.  

В тази връзка ви предлагам текст на писмо до ОИК – Хисаря, 

като в допълнение: на сайта на ОИК след 23 юни няма данни да е 

провеждано друго заседание, тоест нямаме данни дали преписката е 

окомплектована, както са преценили от общинската комисия и не са 

взели съответното решение. 

Предлагам ви текст на писмо, с което да изискаме от ОИК – 

Хисаря, да изпрати на Централната избирателна комисия 

информация дали са изпълнили задълженията си по текстовете от 
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ЗМСМА, които ви цитирах, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от 

Изборния кодекс и при съобразяване на разпоредбите на чл. 16, ал. 9 

от Наредбата за организацията и дейността на комисиите по 

проверка на декларациите във връзка с чл. 80 от Закона за 

противодействие на корупцията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад във връзка с решението, което трябва да вземе 

ОИК – Хисаря. 

Има ли предложения по доклада на госпожа Матева? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Предлагам искането за 

информация по отношение изпълнението на ОИК да бъде незабавно, 

или може би да фиксираме срок от няколко дни, но не повече. 

Очевидно е, че в последните три месец комисията не е направила 

нищо, за да придвижи този, изглеждащ, ясен въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Срокът трябва да е 

максимално кратък. Аз съм склонна за предложението „незабавно“. 

Има ли друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на  госпожа Матева с 

направеното към него допълнение за срок, в който трябва да 

получим отговор. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Продължаваме с господин Димитров в точка шеста. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам писмо от община Никола Казлево с вх. № НР-06-

16/1. С писмото са ни изпратени оригиналните материали по 

унищожаването на книжата, които с експертиза е установено, че не 

подлежат на дългосрочно съхранение. Вътре имаме протоколи, 
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които са между администрацията и звеното, което се занимава с 

архивите и доста подробно описание на всички документи, които са 

били унищожени с изгаряне. Докладвам за сведение. 

Ще докладвам и три писма, които са идентични: ЦИК-04-01-

13; ЦИК-00-2-89; ЦИК-04-62 – всичките те са свързани с работата на 

създаденото специализирано звено за техническо осигуряване и 

технически контрол на дистанционното електронно гласуване. С 

тези писма ни предлагат, потвърждават или заменят членове от 

институциите.  

Писмата са от Министерството на външните работи, от 

ДАЕУ, от Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, което всъщност е потвърдило предложението на 

ГРАО, както и един отказ, който малко ме учуди. Отказът е от 

Министерството на финансите, което е решило да се оттегли, тъй 

като номинираният им представител не може да участва в работата 

на тази комисия и нямат друг, който да го замести.  

Докладвам тези писма общо, като ще напиша, че без участие 

на Министерството на финансите това звено не може да работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Честно да кажа, смятам, че трябва да се 

обърнем отново към Министерството на финансите и предвид 

важността на проблема да ги помолим да преразгледат служебните 

си ангажименти и да преценят кой от техните служители би могъл да 

участва. Не говорим за постоянен ангажимент, говорим за 

ангажименти, които са разпокъсани във времето, периодични са, 

свързани са с малък период от време. Това е съвместна работа и 

според мен е важно Министерството на финансите да участва в този 

процес. 

Предлагам на Комисията да обсъдим възможността и 

варианта по какъв начин да бъде изпратено становището на 

Централната избирателна комисия до Министерството на 

финансите. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В този въпрос няма спешност, и на 

следващото заседание ще ви докладвам писмо – отговор на тяхното 

писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте в същата точка. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, получили сме две писма 

от кмета на община Иваново: вх. № МИ-14-13/07.09.2021 г. и 

вх. № НС-14-43/07.09.2021 г., с които се иска разрешение от 

Централната избирателна комисия за достъп до запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за народни представители, проведени през месец октомври 

2014 г. и изборите за общински съветници и за кметове, проведени 

през месец октомври 2015 г. 

В моя папка има писмо до кмета на община Иваново, с което 

да го уведомим, че не е необходимо специално разрешение от 

Централната избирателна комисия, а това се осъществява на 

основание т. 2.1 от Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. на 

Централната избирателна комисия.  

Моля да погледнете проекта на писмото и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или предложения по писмото на госпожа Георгиева? Не 

виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект на писмо до 

кмета на община Иваново. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

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

93/03.09.2021 г. от кмета на община Стражица сме получили 

уведомление, че в община Стражица няма представени декларации 

от граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, и 

затова част втора на избирателния списък фактически не съществува 
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в общината. Предлагам това писмо да бъде приложено към папката с 

писма и уведомления, свързана с провеждането на частични местни 

избори на 3 октомври, в отдел „деловодство“. Докладвам го за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов, с Вашия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с насрочените избори за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. 

предстои да приемем решение относно провеждане на консултации 

при областните управители за определяне съставите на РИК. 

Предлагам да изпратим писмо до председателя на Народното 

събрание с молба да ни бъде предоставена информация кои са 

парламентарно представените партии и коалиции, които имат 

парламентарни групи в Четиридесет и шестото Народно събрание и 

броя на народните представители по парламентарни групи към 

2 септември 2021 г. във връзка с предстоящите избори за президент 

и вицепрезидент. Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста? 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, и аз ще направя един доклад: с писмо с вх. № ЦИК-

06-6-349/07.09.2021 г. сме получили отговор от Българската 

асоциация по информационни технологии (БАИТ) – една от трите 

организации, до които изпратихме наше писмо, с което ги питаме 

могат ли да ни предоставят експертно становище по комплектността 

на софтуера по Договор № 1 от 6 февруари 2021 г., сключен между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД. Отговорът 

може да видите в моя папка от днешното заседание. Благодарят ни, 
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че се обръщаме към тях за експертиза, но ни информират, че „Сиела 

Норма“ АД е дългогодишен техен член, а господин Веселин Тодоров 

е член на Контролния съвет, поради което се въздържат да ни 

предоставят експертиза с оглед избягване конфликт на интереси. 

Докладвам ви го за сведение. 

Продължаваме с точка седма: Разни. 

Господин Георгиев, заповядайте.  

 

Точка 7. Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам на вниманието ви писмо 

с вх. № НС-29-24-42 от господин О. Л. с молба за 

незабавни промени на изискванията за гласуване по настоящ адрес 

във връзка с известното трудно гласуване на хората на територията 

на страната, когато не са наблизо до мястото, където са записани по 

постоянен адрес в избирателния списък. Докладвам ви писмото за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнете 

писмото от господин Орлин Лазаров на този етап за сведение, но все 

пак с възможност евентуално в указанията, които Централната 

избирателна комисия дава в рамките на закона, да бъдат взети 

предвид направените от господин Л. предложения, една част от 

които не позволяват на Централната избирателна комисия с оглед 

законовите текстове да бъдат възприети. Това е въпрос, който 

изисква законодателно решение. 

Господин Димитров, предлагам да направите все пак 

докладите си, тъй като изчакваме въпроса, свързан с план-сметката. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмо с вх. № ЦИК-07-164/2 от 

7 септември 2021 г., с което ни предлагат да се  включим в онлайн 

курс, който издава сертификат за стратегическо планиране на 

развитие в областта на равенството на половете.  

Следващото е от Международният център за парламентарни 

изследвания и ни напомня за техния курс – платен, също издават 

сертификати за виртуалната среда върху заниманието с избори. 
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Следващият вх. № ЦИК-07-61/1 е така наречената Just – 

Citizenship – Elections,  тоест организация, която включва членовете 

на Европейския съюз, занимаващи се със сътрудничество в областта 

на избори и по-точно на така наречените мобилни избиратели – в 

случая трябва да се разбира и избиратели, които са граждани на 

други държава, как да вземат участие в местните и европейски 

избори. Това също го докладвам за сведение. 

Ние отдавна сме престанали да участваме активно в тази 

група. Доколкото разбрах, в предходни мандати е имало някакво 

участие. Това са трите писма, които имах за доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

господин Димитров. 

Колеги, връщаме се към Доклади по административни 

преписки с доклад на госпожа Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа с индекс 1 се намира проекта на писмо до министъра на 

финансите. Предлагам ви да го погледнем отново, за да може да 

направим своите предложения за едни много прогнозни числа за 

осигуряването на дейностите по произвеждане на изборите за  

президент и вицепрезидент; да съдържа точките съобразно 

предходни ПМС с план-сметки за възнаграждения; на следващо 

място материално-техническото осигуряване на изборния процес; за 

обучението на  членовете на РИК и на СИК, както и разходи за 

медийни пакети. Всички отделни дейности, които са включени в 

материално-техническото осигуряване, да бъдат посочени с обща 

стойност, необходима за финансовото обезпечаване на тези 

дейности и да предложим отново по аналогия с ПМС № 188 от май 

месец тази година план-сметката да не включва дейностите по 

цялостното осигуряване на машинното гласуване, включително за 

създаването на експертно звено. Всички тези съображения ги имаме 

най-вече с оглед на предстоящото насрочване на предсрочни 

парламентарни избори, което ще наложи Централната избирателна 

комисия да направи отново анализ на необходимите средства, 
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съобразявайки се със съвместяването и съчетаването на дейностите 

по двата избора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста? 

Подлагам на гласуване писмото до министъра на финансите 

във връзка с прогнозните разчети по изготвяне на план-сметката  за 

изборите за президент и вицепрезидент, както ни беше поискана във 

вчерашния ден. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващо заседание за петък, 10 септември, от 10,30 ч.  

(Закрито в 13,00 ч.) 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 


