ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 138
На 25 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева и Красимир Ципов
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Георги
Баханов, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Елка Стоянова.
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Заседанието бе открито в 14,10 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*
*
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата – налице е необходимият кворум за
заседание.
Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
2. Медийни пакети – докладчик господин Димитров.
3. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладват: госпожа
Ганчева и господин Ципов.
4. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Солакова, Матева, Ганчева, Стойчева, господин Баханов,
Георгиев и госпожа Гергана Стоянова.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
6. Разни – докладва господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Не
виждам.
Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиев); против – няма.
Преминаваме към точка трета от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК –
заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27236/22.11.2021 г. – искане за изплащане на възнаграждения от ОИК –
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Котел. Приложени са всички изискуеми документи по закон и по
наше решение.
Исканията са както следва: за заседание, проведено на
27 октомври 2021 г. от председател, зам.-председател, двама
секретари и девет членове; за заседание, проведено на 29 октомври
2021 г. от председател, зам.-председател, секретар и девет членове;
за заседание, проведено на 16 ноември 2021 г. от председател, зам.председатели – двама, секретар и девет членове; за заседание
на 17 ноември 2021 г. от председател, двама зам.-председатели,
секретар и девет членове.
Общият размер на исканите възнаграждения, както ги
докладвах, е 4285,26 лв. с осигурителните вноски. Има контролен
лист със съответния номер за поемане на това задължение с
положително становище за поемането му.
Предлагам с протоколно решение да одобрим докладваното от
мен възнаграждение на ОИК – Котел, за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение да изплатим
възнаграждението на колегите от ОИК – Котел.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27235/22.11.2021 г. – искане за изплащане на възнаграждения за
проведени заседания на ОИК – Карлово. Преписката е придружена с
контролен лист за извършен предварителен контрол преди поемане
на задълженията.
Става дума за проведени заседания: проведено на 3 ноември
2021 г., в което са участвали председател и секретар и заседание,
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проведено на 4 ноември 2021 г., в което са участвали председател,
двама зам.-председатели, секретар и седем членове. Сумата, която се
иска да бъде изплатена, е 822 лв., заедно с осигурителните вноски –
1093,26 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване, ако няма изказвания.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ –
заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ви
докладвам писмо с вх. № ПВР-15-68-2/24.11.2021 г. Писмото е от
РИК в Бургаски изборен район с приложен приемо-предавателен
протокол между председателя на СИК № 31 в община № 4, град
Бургас за предаване и приемане на пет броя смарткарти.
Докладвам ви го за сведение и моля за протоколно решение –
да бъдат приобщени към материалите на РИК – Бургас, за
произведения нов избор на 21 ноември 2021 г.
Заедно с това ви докладвам получени Приложение № 9-ПВР и
Приложение № 13-НС от РИК – Варненски изборен район, на секция
№ 168 в Район „Приморски“. Предлагам да бъдат приобщени като
оригинали към документите на РИК – Варна, за изборите на
14 ноември и същите да се публикуват на страницата на
Централната избирателна комисия в раздел „Резултати“, ако все още
това не е направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване за протоколно решение.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам препис от ПМС
№ 399/24.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Централната избирателна комисия.
В оригинал сме получили и материалите, заедно с копие от
протокола на ОИК – Драгоман, от произведения местен референдум
на 14 ноември 2021 г. – вх. № МР-06-16/25.11.2021 г.
Докладвам ви писмо, получено по електронната поща, от
председател на СИК в 23 Изборен район с въпрос откога започва
изплащането на възнагражденията на участниците в секционните
избирателни комисии.
Предлагам ви да препратим това писмо по компетентност на
кмета на Столична община с копие до лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, писмо от господин Борислав
Лазаров – по електронната поща сме получили неговото писмо,
вх. № ПВР/НС-23-357/25.11.2021 г. Поставя въпроси, свързани с
необходимостта според секретаря на община Панагюрище, да си
открие банкова сметка, за да получи възнаграждението си. Изразява
нежелание да открие банкова сметка за една трансакция и моли за
съдействие да получи възнаграждението си като председател на
секционна избирателна комисия.
Предлагам ви да изпратим предложение до кмета на община
Панагюрище с копие до лицето – на лицето да бъде изплатено
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възнаграждението, без да е необходимо да представи банкова
сметка, по която да се преведе това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
министъра на финансите – вх. № ЦИК-04-79/25.11.2021 г.,
адресирано до всички първостепенни разпоредители с бюджет без
общините. До 30 ноември 2021 г. следва да се предостави
актуализиран разчет на системите на първостепенния разпоредител с
бюджет, като се отразят единствено ефектите, произтичащи от
основни допускания: увеличение размера на минималната работна
заплата; политика по доходите; увеличение на максималния
осигурителен доход и така нататък – трябва да се предоставят в
електронен вид. Докладвам ви го за сведение и за възлагане на
главния счетоводител в с срок да бъде изготвена тази справка.
Докладвам ви писмото на ОИК – Калояново, с вх. № МИ-15335/19.11.2021 г. – днес беше проведено заседание на работна група.
В папка с моите инициали се намира подпапка ОИК – Калояново.
С този номер е искането на ОИК – Калояново, за получаване
на указания във връзка с постъпило при тях писмо от бившия кмет
на община Калояново Георги Любенов Георгиев с приложено копие
от решение по административно дело № 7347/2021 г. на Върховния
административен съд.
Както докладвах и на работна група, съвсем накратко: С
Решение
№ 144-МИ/27.05.2021 г.
ОИК
–
Калояново,
обявява предсрочното прекратяване пълномощията на кмета, тъй
като са снабдени с Определение на Районен съд – Пловдив,
с което е потвърдено споразумение между прокуратурата и Г. Л.
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Г. – тогава кмет на община Калояново, че той признава за извършено
умишлено престъпление по съответната разпоредба от Наказателния
кодекс, за което е получил присъда лишаване от свобода 8 месеца.
Решението на ОИК – Калояново, е обжалвано.
Административен съд – Пловдив, остави решението в сила
като отхвърли жалбата на Г. Г. Това решение на Административен
съд – Пловдив, е обжалвано пред Върховен административен съд.
Върховният административен съд намира, че по предишно Решение
№ 143 от месец ноември 2020 г., оформено е като решение, но е при
условията
на
отхвърляне,
ОИК
не
е
следвало
да приема ново решение.
Обръщам внимание на разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) – в случаите, в
които е налице хипотезата по чл. 42, ал. 1, т. 4, не е предвиден ред за
обжалване на тези решения, но в крайна сметка съдебното решение
прогласява за нищожно решението на ОИК и връща цялата преписка
на общинската комисия за ново произнасяне в 14 дневен срок от
получаването.
В случая, при изпълнение на това съдебно решение, ОИК
трябва да има предвид, и административното дело по Решение
№ 143 на ОИК. Това, което следва да направи ОИК – Калояново, е
да обяви за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на
община Калояново Г. Л. Г., считано от влизане в
сила на Определение № 2002248 от 12.11.2020 г., постановено по
НОХД № 7101/2020 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1,
т. 1 има правомощието да дава указание по прилагането на Изборния
кодекс и всички, свързани с него нормативни актове, затова ви
предлагам да изпратим това писмо до ОИК – Калояново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
във връзка с направения доклад и изготвения проект на писмо до
ОИК – Калояново?
Заповядайте, госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам, ако сте съгласни, да
добавим едно изречение в писмото, че решението на ОИК, което ще
вземе на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, на основание същия
член, ал. 5 не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване по така представения проект и
направеното допълнение по него.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви жалба от госпожа
Ж. В. К. от гр. Шумен. Тя е участвала в изборите като член
на секционна избирателна комисия – посочен е и номерът
на секцията.
Писмото е с вх. № ПВР-23-124/24.11.2021 г. Адресирано е до
кмета на община Шумен, до РИК – Шумен, и до Централната
избирателна комисия. Обръща внимание на липсата на нормални
условия в секцията, в която са произведени изборите – в детска
градина, и се оказало, че столовете и поставените маси не са здрави.
Докладвам ви го за сведение, защото е адресирано до кмета на
община Шумен. Може би при следващи избори следва да се има
предвид едно общо указание до всички органи на изпълнителната
власт, особено на кметовете на общини, които осигуряват и
обезпечават помещенията, в които се произвеждат изборите, че
основно задължение трябва да се явява осигуряването на нормални
условия за протичането на изборния ден, който, първо, не е кратък и
второ, е изключително отговорен ден и следва да имат условия за
нормална работа в този изборен ден всички членове на секционните
избирателни комисии.
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Докладвам ви писмо от РИК – Добрич – вх. № ПВР/НС-15321/24.11.2021 г., с което ни информират, че са установили липса на
един избирателен списък за секция в град Добрич – посочен е
номерът на секцията. Предлагам и в този случай да изпратим писмо
до кмета на общината с копие до Районната избирателна комисия да
се извърши проверка, аналогично на случая, който вчера ви
докладвах. Ако има данни, че този избирателен списък се намира в
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали, да
поискат разрешение от Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за изпращане писмото до кмета на община
Добрич.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получили сме писмо по електронната
поща от ОИК – Калояново, с приложени определения по
административно дело № 3002/2021 г. на Административен съд –
Пловдив, образувано по жалба на кандидат за кмет на община
П. Н. срещу решение на ОИК за обявяване на избран
кмет след произведените частични избори на 3 октомври 2021 г.
Докладвам ви го за сведение.
Докладвам ви за сведение във връзка с полученото писмо от
Столичната община по повод на изменения в наредбата на
Общинския съвет за ползване на паркоместа – вх. № ЦИК-09465/24.11.2021 г. С оглед на това, че Централната избирателна
комисия има сключен договор със Столична община „Център за
градска мобилност“ ЕАД за ползване на предоставени три
паркоместа на Централната избирателна комисия на бул. „Княз
Александър Дондуков“ № 5 широк тротоар.
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С измененията в Наредбата за организация на движението на
територията на Столичната община се прекратява възможността да
бъдат предоставени по този ред паркоместа на институции,
държавни и други органи. В тази връзка този договор ще бъде
прекратен от 1 декември 2021 г.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Печатницата на
БНБ в изпълнение на договора между Централната избирателна
комисия и Печатницата – вх. № ПВР-26-29/24.11.2021 г. Получили
сме по четири броя образци на хартиените бюлетини за гласуване в
новия избор за президент и вицепрезидент по изборни райони,
включително и за секциите извън страната. Бюлетините се намират в
залата, заедно с предоставените и след 14 ноември по четири броя
бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители и
президент и вицепрезидент на Републиката.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. ПВР/НС-2616/24.11.2021 г. пак от Печатницата на БНБ. Предоставени са
окончателен констативен протокол за извършената услуга по
сключения договор от 15 октомври тази година, заедно с всички
необходими документи, които са условие за подписването на
окончателния протокол. Предоставени са документите за проверка и
изразяване на становище от отговорните длъжностни лица и звена в
администрацията на Централната избирателна комисия. Приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
становище с вх. № НС-12-13/1 от 25 октомври 2021 г. от главен
юрисконсулт
Ж.
и
за
главен
счетоводител
В.
Б.
относно молба за възстановяване на депозит на инициативен
комитет, регистриран за участие в изборите за народни
представители в РИК – 25, и е заличена регистрацията на този
инициативен комитет с решение от 11 октомври на РИК – 25.
Молбата е с вх. № НС-12-13/12.11.2021 г., с което се иска
възстановяване на внесения депозит. Посочена е и банковата сметка.
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Становището на служителите на администрацията на
Централната избирателна комисия е, че следва да бъде възстановена
сумата от 100 лв. като депозит за регистрация на инициативния
комитет по посочената в молбата банкова сметка.
Моля да вземем протоколно решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо, получено по
електронната поща, с вх. № ПВР/НС-16-69/24.11.2021 г. от община
Лясковец. В писмото пише, че ни изпращат отговор с посочен
изходящ номер. В тяхното писмо не е посочено дали Централната
избирателна комисия им е изпратила по компетентност, но те ни
връщат отговор с копие до Х. П., тъй като отговорът касае
гласуване на избирателя Х. П., поставен под задължителна
карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
Информацията е качена във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали. Подала съм информация, че в периода от 1 ноември
2021 г. до изборния ден включително са подадени по-малко
заявления от необходимите съгласно Решение № 831ПВР/НС/29.10.2021 г.
В община Лясковец не е подадено нито едно заявление за
вписване в списъка за гласуване с ПСИК, включително и от
господин П. Твърди се, че Централната избирателна комисия не
е изпращала обобщена информация за подадените заявления, както
се твърди от Х. П., че е подадено заявление, заведено в
Централната избирателна комисия с посочен входящ номер от
16 ноември 2021 г. Възможно е това заявление да е подадено по
електронната поща в Централната избирателна комисия, а не в
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електронната форма за подаване на заявление. Въпреки това ние
препращахме всички такива заявления в съответните общини, но е
съвсем възможно господин Х. П. да е карантиниран на различен от
посочения от него адрес в РЗИ, така че ние да сме
изпратили това заявление в друга община.
Не съм извършила проверка, но тъй като изборите са
отминали, няма какво повече да се направи. Смятам, че преди
изборния ден положихме огромни усилия всички подадени
заявления в Централната избирателна комисия както чрез
електронното заявление, така и подадените заявления на хартия,
изпратени по електронна поща, да бъдат препратени до съответните
общини. Той твърди, че го е подал с писмо с вх. № на ЦИК, което
обаче не ни е разпечатано от деловодството. Ако е подадено по този
начин, ние сме препратили тези заявления. Докладвам ви го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с
вх. № МИ-15-341/24.11.2021 г. Това е писмо, като ние сме в копие,
до заместник-директора на Главна дирекция „Национална полиция“,
комисар Илков относно произнасяне по писма от Централната
избирателна комисия с изх. № МИ-15-253/03.09.2021 г. по повод
писмо от Главна дирекция „Национална полиция“.
Припомням, че при нас беше пристигнало писмо от адресата
на тази преписка, да извършим проверка и ние я изпратихме по
компетентност на ОИК – Челопеч и ОИК – Челопеч, продължава да
осведомява Главна дирекция „Национална полиция“ във връзка с
тази преписка. Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09467/24.11.2021 г. е представена докладна записка от Р. Ц. за
директор на дирекция „Администрация“ относно сключен Договор
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№ 39/21.10.2021 г. с Българската национална телевизия във връзка
със заплащане по същия договор – вх. № ПВР/НС-2065/23.11.2021 г.
В Централната избирателна комисия са постъпили от страна на
БНТ документи в изпълнение на Договор № 39 от 21 октомври
2021 г. за съвместно производство с Централната избирателна
комисия на информационни програми и форми във връзка с
информационно-разяснителната
кампания
на
Централната
избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на
Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Приложени са протокол за приемане изпълнението на
договора – 2 броя, подписан от страна на БНТ, протокол за трансфер
също два броя, подписан от страна на БНТ и пет броя сертификати
за излъчване на информационните клипове от разяснителната
кампания на Централната избирателна комисия. Цената по договора
е в размер на 9,685 лв.
Във връзка с изложеното и предвид приемане на изпълнението
на договора следва да се подпише приемо-предавателния протокол
от страна на Централната избирателна комисия за приемане на
работата, след което да се заплати цената по договора срещу
протокола за трансфер.
В допълнителна докладна записка със същия входящ номер
от 25 ноември 2021 г. от директора на дирекция „Администрация“
Р. Ц. е посочено, че плащането се извършва от средствата по плансметката за изборите за президент и вицепрезидент и народни
представители по § 10-20, като срокът за плащане е пет дни след
подписване на протокола за трансфер от страна на Централната
избирателна комисия като възложител.
Моля, с протоколно решение да одобрим подписването на
приемо-предавателния протокол и заплащането на сумата от
9,685 лв. чрез трансфер между Централната избирателна комисия и
Българската национална телевизия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този въпрос има ли ?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-04-02-378/17.11.2021 г. е
постъпило писмо от ОД на МВР – Враца, с което, във връзка с
извършвана проверка по преписка със съответния регистрационен
номер по описа на Районна прокуратура – Враца, се изисква от
Централната избирателна комисия да представи надлежно заверени
копия от заявление на А. М. И., с което тя е
заявила да бъде освободена като секретар на ОИК – Борован, и
заверени копия на Решение № 1684-МИ/19.11.2021 г. и Решение
№ 960/07.11.2021 г. на Централната избирателна комисия.
Предлагам с едно придружително писмо да представим копие
на заявление и заверени копия на решение на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, спомняте си, че в предходни
заседания докладвах преписка с вх. № НС-04-02-303/22.11.2021 г. от
СДВР във връзка с извършена проверка, с което се искаше
предоставяне на информация за подавани заявления за гласуване в
чужбина, а във втората част на искането се искаше информация
относно това постъпвали ли са в Централната избирателна комисия
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сигнали за нарушения на изборното законодателство във връзка с
предстоящите избори; кога са постъпвали сигналите и какво касаят?
Предлагам да изпратим отговор, който е в папка с моите
инициали. В първата част е посочена информацията, която
поискахме да ни бъде предоставена от „Информационно
обслужване“ АД във връзка с IP адресите на лицата, които са
подавали заявления за чужбина, посочени в преписката. По
отношение на жалбите и сигналите предлагам да приложим линк
към писмото, който да насочи разследващите към нашата рубрика
„Регистри“, в която са публикувани всички жалби и сигнали, и
решенията по тях по време на цялата предизборна кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разследващ полицай ли иска тази
информация? Във връзка с какво я иска? По конкретен случай ли я
иска?
Има и едно звено по закона, което също приема сигнали между
полиция, прокуратура и така нататък, но кой знае защо разследващи
влизат по време на броене на бюлетини в секционни комисии?
Питам за предметната област на това искане. Все пак може би
е добре информацията да бъде и двупосочна – дали звено, получило
сигнал, може да влиза в секционни комисии, за което ние не знаем,
но имаме данни, че са влизали. Това само като тема, която ще има
развитие.
Питам: полицаят ли иска всички жалби по всички земни
кълбета и каква връзка има то с конкретния случай?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, ще повторя отново
съдържанието на искането от СДВР до Централната избирателна
комисия: „Във връзка с извършвана проверка по преписка с вх.
№ 513000-67712/2021 г. по описа на СДВР по преписка с вх. № 45762/2021 г., по описа на Софийска районна прокуратура, във връзка
с нуждите на проверката и съгласно писмено прокурорско указание
на СРП е необходимо предоставянето на следната информация:
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подавани ли са заявления за гласуване в чужбина от лицата,
посочени в преписката; по какъв начин са подадени заявленията; от
кои IP адреси са подадени; колко на брой заявления за гласуване в
чужбина са подадени за кралство Белгия, за град Виена, Република
Австрия, за Доминиканската република и Конфедерация
Швейцария; колко на брой са секциите, открити на посочените
места; увеличил ли се е техният брой спрямо изборите, проведени на
4 април и на 11 юли; постъпвали ли са в Централната избирателна
комисия сигнали за нарушения на изборното законодателство във
връзка с предстоящите избори? Кога са постъпили и какво касаят?
ЕРХАН ЧАШЕВ: Сега, уважаеми колеги, въпросът е сериозен.
Не е просто така! Това писмо е от началник на СДВР, комисар не
знам кой си. И това е Столична дирекция на вътрешните работи,
обърнете внимание!
Питат ме за Доминиканска република, за Австрия, за не знам
какво, за IP адреси по конкретен сигнал. Искам да обърна внимание,
това е по конкретен сигнал! Какво общо има конкретният сигнал за
Доминиканската република? Каква информация се събира, защо се
събира и какво в крайна сметка иска от Централната избирателна
комисия началникът на СДВР комисар Х, У, Z?
Все пак да определим предметните области кой каква
информация събира по конкретен сигнал. Питам: какво общо има
един сигнал примерно в Австрия с Доминиканската република?
Така не може да продължава.
Аз питам предметните области от един сигнал къде се тръгва
из цялото земно кълбо, и това го иска СДВР – обърнете внимание,
при положение че има централизирано звено съгласно Изборния
кодекс, който се занимава с тези неща. Къде е връзката между
централизираното звено и СДВР? По какви инструкции се действа
тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото,
предложено от госпожа Стойчева има ли изказвания?
Заповядайте, господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За мен е смущаващо искането на
информация за лица, на които са посочени двете имена, а както се
вижда от справката, има множество лица с две имена. Каквото и
разследване да прави СДВР това означава да изнасяме лични данни
за хора, които нямат нищо общо с конкретната преписка. Може би
СДВР трябва да съобщи на Централната избирателна комисия какви
са основанията му да иска по този начин информация. Едно е да се
иска информация за конкретно лице по тяхна преписка, друго е да се
подават две имена, които могат да принадлежат на множество лица,
които нямат нищо общо с това, което СДВР разследва, а ние
пращаме чувствителни лични данни за тях.
Предлагам да не изпращаме информация на базата на лица с
имена еди-кои си, когато възниква списък с повече от едно име, по
отношение на тази информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Не е достатъчно да не изпращаме
информация, а да кажем, че за лицата, за които са ни посочени само
две имена, не можем да дадем информация, тъй като излизат повече
от едно възможно лице и следва да бъдат конкретизирани три имена
или ЕГН на лицето, за да може да бъде подадена коректна
информация.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм с тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
изказвания? Не виждам.
Всъщност да предоставим информация за лицата, за които са
изписани трите имена със съответното ЕГН, а за лицата, които са
посочени само с две имена, да посочим в писмото, че информация
може да бъде предоставена, след като посочат пълните данни за
лицата – три имена и ЕГН.
Имате ли други предложения?
Подлагам на гласуване проекта на отговор с направеното
изменение по текста.
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
преписка с вх. № НС-08-255, изпратена по имейла от завеждащ
служба Наказателно отделение, XIV въззивен състав към Софийски
градски съд, Г. Ц. Съгласно протокол на Софийски
градски съд, Наказателно отделение,
XIV въззивен състав по
ВНЧХД да им предоставим информация дали лицето Х.
Т. с посочено ЕГН е кандидат за народен представител, избран ли е
за
народен
представител
в
бъдещето
Четиридесет
и
седмо Народно събрание.
Предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване“ АД да ни предоставят исканата информация и след
това да отговорим на запитването от Софийски градски съд.
Уважаеми колеги, правя корекция на предложението си – тъй
като имаме решение, с което сме обявили за избрани всички
депутати в Четиридесет и седмото народно събрание, първо,
предлагам да направим справка в база „Данни“ дали въпросното
лице с посочените три имена и ЕГН фигурира между имената на
обявените с решение на Централната избирателна комисия за
избрани и ако не фигурира, тогава да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД. Ако същото лице се открие в
решението на Централната избирателна комисия за обявяване
имената на избраните за народни представители, да върнем отговор
съобразно решението на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме
отговор след извършената проверка за регистрацията на лицето като
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кандидат за народен представител и информация относно
обявяването му за избран за народен представител.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
прокурорска преписка с вх. № ПВР/НС-98(1)/24.11.2021 г. от
Александър Симеонов, изпратена до Централната избирателна
комисия от Специализирана прокуратура, следствено дело, до
госпожа Камелия Нейкова във връзка с разследване по досъдебно
производство № 229/2019 г. по описа на СО в СП.
Желаят на основание изрични писмени указания, дадени от
наблюдаващия прокурор, в постановление от 03.11.2021 г. ни молят
да им отговорим дали едно лице с посочено ЕГН, бил ли е кандидат
за народен представител в Четиридесет и петото и Четиридесет и
шестото народно събрание, избиран ли е за депутат в тях, кандидат
ли е за народен представител в Четиридесет и седмото Народно
събрание и избран ли е за депутат? Молят за спешен отговор до
29 ноември 2021 г.
Уважаеми колеги, имаме писмо от Софийска градска
прокуратура, Следствен отдел от друг следовател, който ни искаше
информация за същото лице. Сравних имената. Отговорили сме по
друга преписка, както казах преди малко, че е бил регистриран като
кандидат за народен представител с Решение № 30-НС/12.10.2021 г.
на РИК – Пловдив, от съответната партия и могат да се запознаят с
това решение. Доколкото виждам, Отдел следствен на
Специализираната прокуратура иска разширена информация – дали
е бил кандидат за народен представител и в Четиридесет и петото и в
Четиридесет и шестото Народно събрание, избиран ли е за депутат в
тях и отделно от това кандидат ли е за народен представител.
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Предлагам да изпратим писмо до „Информационно
обслужване“ АД да ни дадат информация било ли е кандидат лицето
за народен представител в Четиридесет петото, Четиридесет и
шестото и Четиридесет и седмото Народно събрание и избран ли е
за народен представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали съм
подготвил проект на писмо във връзка с искане за отваряне на
запечатано помещение до кмета на община Кърджали. Писмата са
две: вх. № НС-14-51/25.11.2021 г. и вх. № МИ-14-24/25.11.2021 г.
Предлагам Комисията да отговори с едно писмо с подготвения
стандартен текст във връзка с отварянето на запечатани помещения
по реда на Решение № 1244-МИ/20219 г.
Моля да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия доклад.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило от
кмета на община Монтана писмо с искане за отваряне на запечатано
помещение във връзка с искане за предоставяне на информация от
ОД на МВР – Монтана.
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В моя папка е подготвено писмо със стандартния отговор, че в
тези случаи не е необходимо изрично разрешение от Централната
избирателна комисия за отваряне на запечатано помещение, където
се съхраняват изборни книжа на проведените на 27 октомври 2019 г.
избори.
Моля да бъде гласувано протоколно решение за изпращане в
отговор това писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, в тази точка ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-0277/25.11.2021 г. Получили сме писмо от главния секретар на
Народното събрание относно изключване на захранването на
сградата на Народното събрание. Във връзка с нашето писмо от
4 октомври 2021 г., с което поискахме отлагане на това изключване
до обявяване на резултатите от изборите с оглед гарантиране на
изборния процес, ни информират, че от 26 ноември от 19,00 ч.
стартират отложените дейности по подмяна на главното
разпределително табло. В тази връзка захранването в сградата ще се
изключва изцяло през съботните и неделните дни и от 19,00 ч. до
06,00 ч. сутринта през работните дни. Докладвам ви го за сведение.
Връщаме се към точка първа от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ – заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от РИК – Добрич, с
вх. № ПВР-15-135, с което ни уведомяват и приложено ни изпращат
флашпамети – общо 58 броя, и 145 смарткарти за СУЕМГ, забравени
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в РИК – Добрич, при предаване на изборните книжа в Централната
избирателна комисия.
Предлагам тези карти и флашпамети да бъдат приобщени към
останалите, предадени материали от РИК – Добрич.
Уважаеми колеги, вчера ви докладвах писмо от Държавната
агенция „Електронно управление“ АД, с което ни информират, че
експертите за извличане на данните от флашпаметите, са завършили
своята работа.
Извлечени са, както казах, данните от всичките флашпамети,
използвани на изборите на 14 ноември 2021 г., но все още не е
архивирана извлечената информация от флашпаметите, тъй като
нямаме техника за връзка към Държавния хибриден частен облак.
Предлагам да изпратим писмо до Държавната агенция
„Електронно управление“ АД, с което да им благодарим за
оказаното съдействие относно извличането на данните от
флашпаметите, използвани за изборите на 14 ноември 2021 г., и да
ги помолим да ни съдействат със специалисти и техника за
възстановяване на връзката към Държавния хибриден частен облак.
Проектът на писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаем с писмото до Държавната агенция „Електронно
управление“ АД.
Колеги, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило
писмо от „Информационно обслужване“ АД, с вх. № ЦИК-06-6381/20.11.2021 г., с което ни информират, че поради ангажираност
на лекторите към настоящия момент, получаването на 3-то ниво
отдалечени софтуерни консултации на специалисти-разработчици не
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е възможно да се осъществи на място и предлагат да потвърдим
изпълнението на онлайн обучение с начало 1 декември 2022 г., за да
могат да инициират организацията с производителя на СУЕМГ –
Смартматик.
Тъй като нашите специалисти-разработчици бяха подготвени
да получат 3-то ниво на място от 23 ноември 2021 г. и поради тяхна
ангажираност след 1 декември, предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД, с което да ги уведомим, че
нашите специалисти имаха готовност да получат обучението на
място от 23 ноември, но поради тяхна ангажираност след
1 декември, предлагаме предоставянето на трето ниво отдалечени
софтуерни консултации да се състои след 1 януари 2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Не виждам.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, връщам на доклад писмо с вх.
№ МИ-02-387 от РУ – Велико Търново. Във връзка с разследване за
повреда на смарткарта за гласуване ни бяха поискали да им
предоставим информация по пет зададени въпроса. Когато
докладвах това писмо, възложихме становище от IT експертите по
въпроси 1, 2 и 5. В тази връзка е постъпило становище от външния
експерт към Централната избирателна комисия с вх. № МИ-04-02387-1/25.11.2021 г., в което отговаря на поставените въпроси. В тази
връзка съм изготвил писмо до старши разследващия полицай в РУ
на МВР – Велико Търново.
Писмото е в моя папка и в него са дадени отговорите на
поставените въпроси. Моля да го погледнете и ако няма възражения,
да го гласуваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване за отговор до РУ на МВР – Велико Търново.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
от Агенция „Митници“ с вх. № ПВР/НС-23-284/16.11.2021 г., с което
те отговориха на наше запитване относно митнически декларации за
СУЕМГ.
Тъй като не е отговорено за всички декларации, съм подготвил
писмо, което е в моя папка, и с което ги молим да ни уведомят за
наличието на другите декларации.
Моля да се запознаете с писмото и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по това писмо?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за 20 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Господин Войнов, продължете с Вашите доклади.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
с вх. № НС-29-39/10.11.2021 г. Писмото, припомням, е от Людмил
Цветков и с него иска да му бъдат предоставени данни от
контролното преброяване на разписките от машинното гласуване от
изборите на 11 юли 2021 г. Тъй като протоколите от контролното
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преброяване извън страната са публикувани на интернет страницата
на Централната избирателна комисия, а протоколите от
преброяването извън страната са налични, но все още не са
публикувани, предлагам да не отговаряме на писмото и да остане за
сведение.
Докладвам постъпило писмо с вх. № ПВР-15-1311/24.11.2021 г. от Мирослава Георгиева, на която вчера й изпратихме
писмо във връзка с нейно запитване – дали трябва членове на СИК
да чакат и предават машината за гласуване на „Сиела Норма“ АД.
Сега отново ни пита защо трябва да чака за предаване на машината.
Също така пита дали Методическите указания са указания или
нормативен акт. Предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
втора точка от дневния ред:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ – заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, трябва да пристъпим към одобряване на изплащането
по договорите, които са изпълнени, свързани с медийните пакети.
Започвам с договор – вх. № НС-24-762/05.11.2021 г.
Представена е оригинална фактура на стойност 4992 лв. Договорът е
между инициативен комитет за издигане на Давид Леон Леви и
Телевизия „Евроком“. Имаме и материален носител, който доказва
изпълнението на договора.
Когато сме одобрили договорите, всичките са имали
наличните суми. Всички тези договори са потвърдени с наше
решение. Сега одобряваме изпълнението им. Предлагам да одобрим
изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, процедура
по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № НС24-719/01.11.2021 г. отново между Телевизия „Евроком“ и
инициативен комитет на Петър Низамов. Стойността е 4488 лв.
Имаме приемо-предавателен протокол и запис на извършената
услуга. Предлагам да одобри плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договорът, който предлагам за
одобрение е с вх. № НС-24-659/22.10.2021 г., е сключен между
Телевизия „Евроком“ и ПП „Правото“. Стойността на фактурата е
11 хил. 664 лв. Имаме приемо-предавателен протокол, както и запис
на извършената услуга. Предлагам да одобрим плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви договор НС-24810/10.11.2021 г. между Телевизия „Евроком“ и ПП „Правото“.
Стойността на фактурата, която е издадена, е 9541 лв. Имаме
съответния приемо-предавателен протокол, както и запис на
извършеното по медийния план. Предлагам да одобрим изплащането
на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Представям на вниманието ви
договор с вх. № ПВР-24-135/25.10.2021 г. между Телевизия
„Евроком“ и Българска социалдемокрация – Евролевица. Стойността
на договора е 4267 лв. Имаме приемо-предавателен протокол, както
и материален носител, на който е регистрирана извършената услуга.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор – НС-24-650, е
постъпила фактура на стойност 12 хил. лв. Договорът е сключен
между webground Актуално.ком и ПП МИР. Имаме приемопредавателен протокол, както и различни разпечатки, с които се
доказва изпълнението на договора.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С № НС-24-803/09.11.2021 г. сме
одобрили договор между Фреш Радио Груп – Радио FM, радио ZRock и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.
Постъпила е оригинална фактура на стойност 1397,72 лв.
Имаме приемо-предавателен протокол, както и записи на излъченото
по тези три радиа.
Предлагам да одобрим изплащането.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Представям ви договор – НС-24752/05.11.2021 г. между Фреш Радио Груп, Радио Фреш, Радио
„Mелоди“ и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.
Стойността на фактурата, която ни е издадена, е 1794 лв.
Имаме приемо-предавателен протокол, както и надлежно
представени материални носители, потвърждаващи изпълнението на
медийния план.
Предлагам да одобрим плащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, по който ни е
представена фактура, е НС-24-657 между Телевизия „Евроком“ и ПП
„Българска прогресивна линия“.
Стойността на издадената фактура е 8208 лв. Имаме приемопредавателен протокол, както и надлежно отразяване на изпълнения
медиен план.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с № НС-24718 между същите два субекта – Телевизия „Евроком“ и ПП
„Българска прогресивна линия“.
Стойността на издадената фактура е 6156 лв. Имаме приемопредавателен протокол, както и запис на извършената услуга.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договорът, по който е постъпила
фактурата, е № НС-24-795, сключен между БНТ и ПП „Атака“.
Сумата в издадената фактура е 6234 лв. Имаме приемо-предавателен
протокол, както и документирано изпълнение на медийния план.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договор № НС-24-628, сключен
между Българска национална телевизия и ПП „Правото“.
Стойността на издадената фактура е 3000 лв. Имаме приемопредавателен протокол, както и документация на интервюто, което
са излъчили в сутрешен блок БНТ на съответната дата по медийния
план.
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Предлагам да изплатим сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договор с № НС-24-629 между БНТ
и ПП „Атака“. Издадената фактура е на стойност 18 хил. лв. Имаме
приемо-предавателен протокол, както и документация за това, че
медийният план по този договор е бил изпълнен.
Предлагам да одобрим изплащането на тази сума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договор с № НС-24-728, сключен
между БНТ и коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“. Стойността
на издадената фактура е 10 хил. 128 лв. Имаме документиран
материален носител за извършената фактура, както и приемопредавателен протокол.
Предлагам да одобрим изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Договор
с
№
НС-24575/19.10.2021 г. между БНТ и ПП „Българска прогресивна линия“.
Стойността на фактурата е 22 хил. 500 лв. Имаме приемопредавателен протокол и документация за изпълнението на
медийния план.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор НС-24-573 между БНТ и
ПП „Пряка демокрация“ е представена фактура на стойност
12 хил. лв. Към нея имаме приемо-предавателен протокол и
материален носител на документацията по изпълнение на медийния
план.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е № НС-24576/19.10.2021 г. между БНТ и ПП ВМРО. Стойността на
представената ни фактура е 39 хил. 163,20 лв. Имаме надлежно
оформен приемо-предавателен протокол, както и документация за
това, че медийният план е изпълнен. Предлагам да одобрим
изплащането на сумата по тази фактура.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договор с № НС-24-630, одобрен на
22 октомври 2021 г., между БНТ и Коалиция „Патриотичен фронт“.
По този договор ни е представена фактура за 5 хил. 376 лв., както и
останалите документи: приемо-предавателен протокол и материален
носител на извършената дейност по медийния план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Договор с № НС-24-572, сключен
между БНТ и Национално обединение на десницата.
Стойността на представената фактура е 10 хил. 500 лв. Имаме
приемо-предавателен протокол, както и запис на извършените
дейности по договора.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор с № НС-24571/19.10.2021 г., сключен между БНТ и ПП МИР, ни е представена
фактура на стойност 7 хил. 500 лв. Наличен е приемо-предавателен
протокол и документация, показваща изпълнението на медийния
план.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По договор с № НС-24574/19.10.2021 г. ни е представена фактура за изпълнение на услуга
от БНТ и ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“.
Стойността, на която е сключен този договор, е 29 хил. 152,80 лв.
Имаме надлежната документация – приемо-предавателен
протокол и подробно описание на материален носител на
извършените услуги от телевизията в полза на ПП „Българска
социалдемокрация – Евролевица“.
Предлагам да одобрим изплащането на сумата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са договорите за днес.
Следващата седмица ще продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка пета:
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ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще използвам тази точка във
връзка с докладваното писмо от община Лясковец.
Извърших проверка. Лицето е подало заявление на 11 ноември
чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия, като
на 12 ноември в 19,07 ч. информацията е препратена и към община
Лясковец за лицата, подали заявление, защото от този ден са три,
които са карантинирани на територията на община Лясковец.
Предлагам ви писмо-отговор до община Лясковец, с копие до
лицето на посочения електронен адрес.
Предлагам да се върне отговор, че на 12 ноември на община
Лясковец е изпратена информацията за подадените заявления по
електронен път, с копие от справката, но само по отношение на това
лице, тъй като информацията съдържа лични данни. Да бъде
изпратена информация и на лицето, и на община Лясковец, че
подаденото заявление е препратено на община Лясковец, за да
извърши проверка. В писмото на община Лясковец се твърди, че
изобщо не са подавани заявления.
През интернет страницата на Централната избирателна
комисия за община Лясковец са подадени четири заявления. Те не са
достатъчни за създаване на подвижна секционна избирателна
комисия, но въпреки това, лицето е подало заявление, така че
отговорът, който му връща община Лясковец, не съответства на
действителността.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.

35
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви жалба с вх. № ПВР/НС-23355/25.11.2021 г. до Върховния административен съд срещу решение
на Централната избирателна комисия.
Жалбата е подадена е от сдружение с нестопанска цел
ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ срещу
Решение ПВР/НС-24-2/17.11.2021 г. на Централната избирателна
комисия, с което сме отказали да бъдат одобрени два броя договори
за медийни услуги и изплащане на медийни пакети за тях по реда на
чл. 178 от Изборния кодекс. Преписката ще бъде окомплектована и
изпратена във Върховния административен съд. Докладвам ви я за
сведение.
Докладвам още една жалба до Върховния административен
съд с вх. № ПВР-08-15/25.11.2021 г. Жалбата е от А. В.
Б., наблюдател от българска неправителствена организация „Аз
обичам Пловдив“ в изборите за президент и вицепрезидент.
Правното основание е посочено в АПК и чл. 58, ал. 3 от Изборния
кодекс и е по жалба с вх. № Ж-102/21.11.2021 г.
Това е във връзка с подадена от него жалба и решението, което
Централната избирателна комисия постанови в хипотезата на
отхвърляне. Решението е № 1008/21.11.2021 г. Преписката ще бъде
окомплектована и изпратена във Върховния административен съд.
Докладвам го за сведение.
Предлагам ви и в двата случая да бъде изразено становище, че
жалбите са просрочени. В петитума е посочено, че срещу Решение
№ 1008 -ПВР на Централната избирателна комисия, тъй като самото
лице е подало жалба в изборния ден – вх. № Ж-102, в регистъра на
жалбите и сигналите от изборния ден.
Следващият доклад е писмо по електронната поща, озаглавено
„Жалба“, с вх. № ПВР-22-154/24.11.2021 г. Писмото е от Г.
М. и тя подава тази жалба срещу председателя на секцията, в
която е гласувала – не е сигурна кой номер е, но е посочила в кое
училище е гласувала и в кой блок живее. Казва, че на изборите на
14 ноември 2021 г. й се е наложило да бъде извън България и е
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подала заявление да гласува в чужбина. Там е гласувала без
проблеми. На 21 ноември 2021 г. е отишла да гласува в секцията си
по адресна регистрация.
Описани са подробно големите затруднения, които е имала, за
да гласува. Председателят на секционната комисия й е казала, че
няма право да гласува. Започнала е да чете Методическите указания
и непрекъснато обяснявала, че няма как да стане, не може да
гласува, да отиде в общината, за да подаде заявление.
Г. М. е пожелала да се обадят в Централната избирателна
комисия. Направено е без възражение. Според нея председателката е
била с нагласата, че от Централната избирателна комисия ще получи
отговор, че не може, но за нейна радост е указано, че може да
гласува като попълни заявление, предполагам декларация.
Споменато е на председателя, че начинът, по който трябва да
гласува, е упоменат на стр. 14 от Методическите указания.
В крайна сметка госпожата е гласувала.
Колеги, докладвам ви жалбата за сведение, тъй като изборният
ден е приключил. Избирателят е успял да упражни правото си на
глас, но това е още едно потвърждение към докладваните ни досега
и в изборния ден сигнали и жалби, както и впоследствие, че
секционните избирателни комисии не си четат Методическите
указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка шеста от дневния ред:
РАЗНИ – заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Имам да докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-111/24.11.2021 г. С
него IDEA – международна организация, занимаваща се с избори и
демокрация, ни уведомява, че на 15 декември 2021 г. ще се състои
онлайн събитие на тема: „Киберсигурност и избори“. Настоятелно
ни канят да участваме. Преди сме участвали. Говорят за подобни
събития през 2017-а и 2018 г. Надяват се да бъдем активни
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участници. Срещата ще бъде онлайн. Има и краен срок за
регистрация – 30.11.2021 г., а самото събитие е на 15 декември
2021 г. Писмото е в моя папка. Докладвам ви го за сведение и
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преди да
закрия заседанието, ви информирам, че ще ползвам два дни платен
годишен отпуск и до 29 ноември включително определям да ме
замества госпожа Матева.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото за вторник, 30 ноември 2021 г., от 10,30 ч.
(Закрито в 16,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
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Стефка Аличкова

