
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 139 

 

На 30 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решение за възстановяване на депозити. 

Докладват: Росица Матева и Силвия Стойчева 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно предложение до президента за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, 

община Левски. 

Докладва: Силвия Стойчева. 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Димитър Димитров, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев 

5. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

7. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

8. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 
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Докладва: Силвия Стойчева 

8а. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Елка Стоянова 

9. Доклад относно заявление по ЗДОИ. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова 

11. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Цветозар Томов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и ръководенф от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, от госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия и господин Емил Войнов – 

заместник-председател. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Тринадесет членове сме в залата – налице е кворум за 

провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения за възстановяване на депозити  – 

докладчици: госпожа Матева и госпожа Стойчева. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Проект на решение относно предложение до президента за 

насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци с 

докладчик госпожа Стойчева. 
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4. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, господин Димитров, госпожа Стойчева, 

Георгиева, господин Георгиев. 

5. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения – докладва госпожа Ганчева. 

6. Медийни пакети с докладчик господин Димитров. 

7. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов. 

8. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

госпожа Стойчева  е докладчик. 

9. Доклад относно заявления по ЗДОИ – докладва госпожа 

Ганчева. 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа 

Матева и госпожа Елка Стоянова. 

11. Разни – докладват: господин Димитров и господин Томов. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка Изплащане 

на възнаграждения на ОИК и в точка Доклади по административни 

преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде 

точка 8а. 

Господин Ципов, Вие? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка 

четвърта: Доклади по административни преписки. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред с 

направените допълнения. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, преди да преминем към дневния ред, ви информирам, 

че в залата са на разположение всички преписки, постъпили от 

прокуратури, а именно постановления за откази да се образуват 

наказателни производства за престъпления от общ характер и 

прекратяване на съответните преписки по описите на съответната 

прокуратура във връзка с произвеждане на изборите за общински 

съветници и за кметове през 2019 г. и проверката относно гласуване 

в нарушение на Изборния кодекс. 

Информирам ви, че ще бъдат на разположение на всички 

членове на Централната избирателна комисия за запознаване. Има и 

опис на всички преписки по входящи номера и по прокуратури, за да 

можем в едно от следващите заседания да вземем решение по тези 

постановления. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред:  

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

ДЕПОЗИТИ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

под номер 1020 може да се запознаете с проект на решение относно 

възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни 

комитети, участвали в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Основанието за приемането на това решение е чл. 130 от 

Изборния кодекс – депозитите на партиите и коалициите, които са 

получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове на 

национално ниво, както и депозитите на инициативните комитети, 

чиито кандидати са получили не по-малко от една четвърт от 

районната избирателна квота от действителните гласове при избори 

за народни представители, подлежат на възстановяване, а  

депозитите на партиите, коалициите и инициативните комитети, 
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които не отговарят на това изискване, не следва да бъдат 

възстановени, а да постъпят по сметката на Националната 

здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-

годишна възраст.  

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното  

„РЕШЕНИЕ: 

1. Възстановява внесения депозит на партиите и коалициите, 

които са получили не по-малко от едно на сто от действителните 

гласове на национално ниво, както следва в посочената таблица в 

първа точка. 

2. Не възстановява внесените депозити на партии и коалиции, 

чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от 

действителните гласове на национално ниво – също, посочени в 

таблицата на проекта на решение към т. 2. 

3. Не възстановява внесените депозити от инициативни 

комитети, чиито кандидати са получили по-малко от една четвърт от 

районната избирателна квота, както следва: инициативен комитет за 

Петър Константинов Низамов – независим кандидат, инициативен 

комитет за Давид Леон Леви – независим кандидат. 

Невъзстановените суми от депозитите да се преведат по 

сметката на Националната здравноосигурителна каса за дейности за 

лечение на лица до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери 

от бюджет на Министерството на здравеопазването. 

Решението подлежи на обжалване по съответния ред пред 

Върховния административен съд“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта на решение? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1019-НС/30.11.2021 г. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали има проект на решение за възстановяване на депозити на 

партии, коалиции и инициативни комитети, които са участвали в 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 

14 ноември и на 21 ноември 2021 г. 

На основание чл. 130 от Изборния кодекс депозитите на 

партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на 

сто от действителните гласове на национално ниво, както и 

депозитите на инициативните комитети, чиито кандидати са 

получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове при 

избори за президент и вицепрезидент, подлежат на възстановяване, а 

депозитите на партиите, коалициите и на инициативните комитети, 

които не се възстановяват, постъпват в Националната 

здравноосигурителна каса за дейности за лечение на лица до 18-

годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета – това е 

корекцията, която ще направя. 

На посочените правни основания и решения на Централната 

избирателна комисия ви предлагам да вземем решение, че 

възстановяваме внесения депозит на партиите и коалициите, 

получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове – 

две партии и коалиции – ПП „Възраждане“ и ПП „Движение за 

права и свободи“. Възстановяваме внесения депозит на инициативни 

комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто 

от действителните гласове на изборите за президент и 

вицепрезидент – три инициативни комитета, посочени в решението. 

Предлагам да коригираме текста, предложен в проекта на 

решение, за да бъде уеднаквен като изказ с проекта на решение, 

който колегата Стойчева докладва, а именно в т. 3, 4 и 5 да бъде 

записано „не възстановява депозити, внесени от  партии и коалиции, 
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получили по-малко от едно на сто от действителните гласове на 

национално ниво – както са посочени в таблицата;  

- в т. 4 по същия начин – не възстановява депозити, внесени 

от партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката, които не са 

регистрирали кандидатски листи;  

- в т. 5 – не възстановява депозити, внесени от инициативни 

комитети, чиито кандидати са получили по-малко от едно на сто от 

действителните гласове в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката, като под последната таблица по т. 5 се добави текстът: 

„невъзстановените депозити се превеждат по сметка на 

Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на 

деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета 

на Министерството на здравеопазването съгласно чл. 131, ал. 1 от 

Изборния кодекс. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по проекта? Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1020-ПВР/30.11.2021 г. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-29-56/26.11.2021 г., с което, в 

изпълнение на т. 3.8.2 от Договор № 34, ни изпращат доклад относно 

изпълнение на задълженията по договора; доклад с обобщена и 
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детайлна информация за постъпилите обаждания, включително и 

записи на всички разговори, записани на електронен носител; 

подписани протоколи за предаване и приемане на СУЕМГ от СИК и 

изпълнителя и две фактури в изпълнение на т. 3.8.2 и т. 3.9 от 

договора. 

Докладвам ви го за запознаване предоставено е на юристите, 

счетоводството и на IT експерта за разчитане на СД-то. След 

становище от тяхна страна ще решим как да действаме по 

отношение на този договор. 

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-00-153 и ПВР-00-154 от 

„Информационно обслужване“ АД. С него ни изпращат анализ на 

данните от машинното гласуване, проведено на изборите на 14 и на 

21 ноември 2021 г.  

От обобщените данни се вижда, че от 1936 машини, 

използвани на изборите, за 213 се е наложило да се извърши 

преброяване на контролните разписки и да се попълнят протоколи – 

КР; в 98 от секциите е преустановено машинното гласуване и е 

попълнен Протокол – ХН. На стр. 2 от анализа е вписано – може да 

видите, в т. 3 „Обща статистика за машинното гласуване“, в 

таблицата на последния ред е отбелязан този факт. За 39 СУЕМГ 

данните от записващото техническо устройство не са разчетени; за 

три машини е установен различен хеш-код; за 34 машини има както 

въведени приложения – КР, така и успешно изчетени файлове, тоест 

там секционните комисии са решили да попълнят Приложение – КР, 

въпреки че не е имало проблем с машините; показани са и секции, в 

които има несъответствие между вписаните в протокола на СИК 

брой на гласувалите машинно и изчетените данни от машините за 

гласуване. 

В изборите на 21 ноември 2021 г. е по-малък броят на 

несъответствията. Там от 1716 използвани машини за 50 се е 

наложило да се извърши преброяване на контролните разписки и да 

се попълнят КР протоколи, а в 32 от секциите е преустановено 

машинното гласуване и е попълнен ХН протокол. 
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Трите машини, на които е установен различен хеш-код на 14 

ноември 2021 г., са били използвани на 21 ноември 2021 г., като този 

път хеш-кодът е отговарял на удостоверения. 

На 21 ноември са използвани 689 нови машини, които не са 

били използвани на 14 ноември, като 336 от тях са тези, които бяха 

изпратени извън страната. За 6 машини на втория тур данните от 

флашпаметта не е разчетена в изчислителния пункт и за 14 машини 

има както въведено Приложение – КР, така и успешно изчетен файл. 

Докладвам този анализ за запознаване, като той е 

предоставен и на юристите за отчитане изпълнението на Договор 

№ 34 от 1 октомври 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на колегата Войнов. Хубаво е предоставен на юристите, но 

според мен предвид числата, посочени в този анализ, които според 

мен не съответстват на информацията, която е постъпила от 

районните избирателни комисии за случаите, когато се налагаше 

преустановяване на машинното гласуване, да бъде възложено чрез 

директора на дирекция „Администрация“ да направят и съответното 

сравняване между данните, с които разполага Централната 

избирателна комисия – таблиците, които правихме за всеки един 

случай, описан като машина, секция, номер, с анализа на 

„Информационно обслужване“ АД и в случаите, когато има 

разминаване на информацията или липсваща такава в Централната 

избирателна комисия, да се изиска допълнително от РИК-овете. Това 

трябва да стане бързо предвид приключване работата на РИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, писмата бяха две – 153 и 154. 

Какво има в едното, какво има в другото? Публикувани ли са? 

Като приемаме такива становища, мисля, че трябва да има 

разискване в Централната избирателна комисия, на работна група да 

се обсъдят всички тези данни, а не просто юристи, таблички и не 

знам какво си. Особено притеснително са хеш-овете. Особено! Това 

е особено притеснително!  
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Освен това едва ли за хеш-овете, както чухме от предишния 

доклад, „Сиела Норма“ АД са писали нещо в доклада си. Когато си 

оправим тук нещата, „Сиела Норма“ АД държи поне за това много 

съществени отговори, а не да минава по тъча. Толкова засега. Това 

са ми предложенията, защото това не може да остане така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Изцяло се присъединявам 

към предложението на колегата Чаушев, че трябва да направим 

работно обсъждане. Мен лично освен хеш-овете ме притеснява и 

информацията в т. 4.6 от анализа от 14 ноември, защото аз лично не 

си спомням ние да сме давали указания на „Информационно 

обслужване“ АД, че когато се изчитат данните от флашпаметите от 

машините, и има съставен Протокол – КР, незнайно защо, в базата 

данни се въвеждат данните от Протокол – КР, а тук така пише: за 

34 машини в базата данни за определяне на резултатите от 

гласуването са въведени данните от КР – образците, независимо че 

успешно са разчетени файловете от записващите технически 

устройства. Ако някой си спомня, че сме дали такива указания, моля 

да каже. Не сме давали указания и не знам защо „Информационно 

обслужване“ АД си е позволило да въвежда данни, които на 

практика не са официални. 

Също смятам, че трябва на работна група да обсъдим това 

обстоятелство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, при всички 

случаи, след като се систематизира информацията с наличната при 

нас, ще се направи работно обсъждане на тази информация. 

Продължете, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е фактура от 

„Карго партнер“ с вх. № ЦИК-99-266/26.11.2021 г. за подписания 

договор с „Карго партнер“ за услугите през месец октомври, които 

сме потребявали. В тази връзка е изготвено и становище от главния 

счетоводител и главния юрисконсулт в дирекция „Администрация“ с 
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вх. № ЦИК-99-266-1/30.11.2021 г. Становището е кратко. Казва се, 

че съгласно чл. 6.2 от Договора, изпълнителят е предоставил 

фактура и справка към фактурата за наем и логистични услуги за 

месец октомври. Съгласно подписания договор Централната 

избирателна комисия следва да заплати стойността на фактурата. 

Предлагам да вземем протоколно решение да бъде заплатена 

тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов, моля да бъде върната преписката на 

администрацията чрез директора на дирекция „Администрация“ за 

допълване на становището. Очаквам юристите и главният 

счетоводител да знаят какво се изисква, когато предоставят такова 

становище, а не само формално да изпълняват задълженията си. 

На следващо заседание ще вземем решение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още едно писмо имаме 

от „Карго партнер“ – вх. № ПВР/НС-23-360, в отговор на наше 

запитване за броя СУЕМГ, намиращи се в склада. От „Карго 

партнер“ твърдят, че всички машини, използвани за изборите на 

21 ноември 2021 г., са приети обратно в склада, а именно 

11380 броя. Освен това 106 машини са приети от Министерството на 

външните работи към 24 ноември 2021 г., тоест Министерството на 

външните работи следва да предаде още 646 машини, използвани на 

14 и на 21 ноември 2021 г. на изборите извън страната. От „Карго 

партнер“ твърдят, че в склада са налични 671 машини, които не са 

участвали в изборите на 21 ноември 2021 г. 

Може би не е ясно от Министерството на външните работи 

кога ще доставят останалите машини извън страната. Може би 

следващата седмица трябва да направим запитване, за да проверим 

докъде е стигнало прибирането на машините. 

Уважаеми колеги, тъй като, пак повтарям, само 106 машини 

са приети от Министерството на външните работи, а се очакват още 

646, предлагам да изпратим писмо до Външното министерство със 
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запитване да ни предоставят информация за графика, по който 

предвиждат връщане на машините в склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният ми доклад е писмо, постъпило 

от РИК – 29, Хасково, с вх. № ПВР/НС-15-322. С него ни изпращат 

намерени в избирателни списъци от първия тур флашпамети и карти 

от две машини. Не знам как са попаднали в избирателните списъци, 

но тук са флашпаметите и картите. Тъй като това е от изборите на 

14 ноември, предлагам флашпаметите от двете машини да бъдат 

предадени на IT експертите и да бъдат архивирани и добавени в 

архива, който сме направили  за изборите на 14 ноември 2021 г. 

След това да бъдат предадени и картите, и флашките в 

администрацията за съхранение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на господин Войнов. 

Моля за протоколно решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 
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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

ПРЕЗИДЕНТА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА 

КМЕТ НА КМЕТСТВО АСЕНОВЦИ, ОБЩИНА ЛЕВСКИ. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

може да видите проект 1018 относно предложение до Президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Асеновци, община Левски, област Плевен. 

ОИК – Левски, е уведомила Централната избирателна 

комисия, че с Решение № 262-МИ/24.11.2021 г. на основание чл. 42, 

ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) e обявила предсрочното прекратяване 

пълномощията на кмета на кметство Асеновци, община Левски, 

област Плевен, Стефан Петров Личев. 

Към писмото са приложени всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс, както и копие на справка от ТЗ ГРАО – 

Левски, за броя на населението по постоянен адрес на кметство 

Асеновци, което към 23 ноември 2021 г. е 1755 жители, поради 

което в кметство Асеновци, община Левски, област Плевен следва 

да се произведе частичен избор за кмет на кметство. 

Колеги, поради всичко изложено и на съответните правни 

основания предлагам да приемем решение, с което да предложим на 

Президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект?  

Моля, режим на гласуване за проекта на решение относно 

предложение до президента за насрочване на частичен избор за кмет 

на кметство Асеновци, ведно с писмото до президента. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Решението е № 1021-МИ/30.11.2021 г. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ НА 

ЗАПЕЧАТАНИ ПОМЕЩЕНИЯ. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви писмо от областния управител на 

област Варна, с което иска отваряне на запечатано помещение, 

описано в писмото, в което се съхранява документация от 

произведени избори на 11 юли  за народни представители и от 

6 ноември 2016 г. за избори за президент и вицепрезидент, като 

сочи, че достъпът е необходим във връзка с прибиране и съхранение 

на създадената от РИК – Варна, документация от произведените 

избори на 14 ноември 2021 г. и от произведения на 21 ноември 

2021 г. втори тур на изборите за президент и вицепрезидент, както и 

за предаване на „Държавен архив“ на документацията от 

произведените избори на 11 юли – избори за народни представители, 

от произведените на 6 ноември избори за президент и 

вицепрезидент. 

Подготвила съм проект на писмо – малко объркано е писмото 

на областния управител – в което сочим, че отварянето на 

запечатените помещения, определени за съхранение на изборните 

книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 

14 ноември, които съхраняват книжа от предходни избори и 

референдуми, се извършват съгласно Решение № 879 и Решение 

№ 992 на Централната избирателна комисия. Също така по 

отношение на другите книжа във връзка с предаването им на 

Държавен архив се прилага Решение № 1244-МИ.  

Моля да погледнете проекта на писмото. Мисля, че така 

трябва да се отговори на областния управител на област Варна. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли писмото? Имате ли предложения по текста? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Връщаме се към точка четвърта: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод 

постъпилата документация по изпълнение на договора между 

Централната избирателна комисия и Печатницата за изработване 

на хартиените бюлетини за изборите за народни представители и 

за президент и вицепрезидент на 14 ноември и 

новият избор на 21 ноември тази година е представено е 

становище от Н.   Ж.,  главен юрисконсулт и Г. М., 

главен счетоводител в дирекция „Администрация“ с вх. № ПВР/НС-

26-16-1/30.11.2021 г.  

Видно и от становището и от представените документи е 

изпълнено условието по чл. 3.10 от Договора от 15 октомври тази 

година за приемане извършването на услугата от Централната 

избирателна комисия и подписване на окончателен констативен 

протокол.  

Предлагам с протоколно решение Централната избирателна 

комисия да приеме работата; да одобри представения окончателен 

констативен протокол; да упълномощим председателя да го 

подпише; да гласуваме изпращане на подписан един екземпляр от 

окончателния констативен протокол.  

Съгласно т. 3.13 изпълнителят следва да представи 

доказателства за изплащане на възнаграждение по сключени 
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договори с подизпълнители, след което, по представена фактура от 

изпълнителя, възложителят дължи изплащане на определената сума. 

Предлагам всички тези протоколни решения да ги приемем 

анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направения доклад? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с вх. № ПВР-04-03-51/23.11.2021 г. Преписката е била прикачена 

към други документи и ми беше предадена в петък. Това е писмо от 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството до 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД с 

копие до Диана Ковачева и до Централната избирателна комисия, 

както и до П.  Т., който е подал през омбудсмана жалба за това, 

че в изборите на 14 ноември господин Т. и родителите му в 

законоустановения срок електронно са се регистрирали да гласуват 

по настоящ адрес на предоставения от ГД ГРАО сайт. Получено е 

съобщение от „Спешна регистрация“, но в изборния ден господин 

Тонев и неговите родители не са упражнили конституционното си 

право на глас, тъй като същите не са фигурирали в избирателния 

списък по настоящ адрес. 

Цитирана е разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс, 

цитирано е също, че публичната електронна услуга по чл. 36, ал. 1 от 

Изборния кодекс за заявяване на гласуване по настоящ адрес за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември е реализирано от „Информационно обслужване“ АД 

съгласно Приложение № 2 към Рамков договор от месец декември 
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2020 г. между Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и „Информационно обслужване“ АД. 

Изложеното от господин Тонев не е изолиран случай. В деня 

на изборите в ГД ГРАО са постъпили и други запитвания от този 

характер. Засегнатите лица не са фигурирали в избирателния списък 

по настоящ адрес, тъй като за тях не е постъпила от 

„Информационно обслужване“ АД информация към ГД ГРАО за 

подаденото им електронно заявление по реда на чл. 36, ал. 1 ИК, 

поради което това писмо се изпраща по компетентност на 

Омбудсмана на Републиката по входящия номер на жалбата и се 

моли господин Тонев да бъде уведомен за причината, поради която 

подадените електронни заявления не са постъпили в ГД ГРАО. Тази 

информация е изпратена и на Централната избирателна комисия за 

сведение. Докладвам ви и аз за сведение, но ми се струва, че може 

би при анализа, който трябва да направи Централната избирателна 

комисия на произведените избори, трябва да обърнем внимание на 

това обстоятелство, въпреки че не е в правомощията на ЦИК да 

следи за изпълнение задълженията на друг административен орган, 

като ГД ГРАО – дали подадените по електронен път заявления са 

обработени навреме и лицата, подали в законоустановения срок 

заявления за гласуване по настоящ адрес, са включени в списъците 

за гласуване по настоящ адрес. 

Следващият ми доклад е отново само за сведение и 

запознаване – писмо с вх. № МИ-04-2/25.11.2021 г., също 

предоставено на докладчика на 29 ноември. Писмото е от 

Министерството на правосъдието, с което се търси предоставяне на 

информация с оглед изготвяне становище на българската държава по 

жалба № 24108/15 по дело „Местан срещу България“ пред 

Европейския съд по правата на човека. Възложила съм на 

юрисконсултите Ж. и Р. да подготвят информацията, 

която се изисква, а именно в срок не по-късно от 

5 декември да се предостави информация дали в Централната 

избирателна комисия са получавани сигнали за агитация, на какви 
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чужди езици, какви сигнали за нарушение на забраната за водене на 

предизборна агитация на език, различен от българския, е 

разглеждала Комисията и какви решения е взимала Комисията в тези 

случаи? Как е извършен евентуален съдебен контрол на тези 

решения? Докладвам ви това само за запознаване. Когато бъде 

изготвена информацията, ще ви я докладвам за одобряване и 

изпращане на отговор на Министерството на правосъдието. 

Следващият ми доклад е съвместен с колегата Димитров – 

писмо с вх. № ПВР/НС-20-67/26.11.2021 г. Г.    Й., журналист от 

БНТ моли, тъй като работи по материал, свързан с предизборната 

кампания, да й бъде предоставена обобщена информация – колегата 

Димитров ще я предостави, за договорите, по  които партии, 

коалиции и инициативни комитети, участвали в президентските и 

парламентарните избори на 14 ноември, са усвоили пари от медийни 

пакети. Ако все още не е налична обобщена информация, да й 

предоставим заявките и одобрените договори по партии, коалиции и 

инициативни комитети, името на медията, предмета на договора и 

размера на заявеното плащане. 

Информацията, която аз ще предоставя, е колко са жалбите 

на граждани, чиито лични данни са включени в списъците на 

подкрепящи инициативните кометите, партии и коалиции без тяхно 

знание. Извърших проверка – в Централната избирателна комисия са 

постъпили 3 сигнала на граждани, чиито лични данни са били 

включени в списъците за подкрепа на партии, коалиции и 

инициативни комитети без тяхно знание. Те са препратени на 

Комисията за защита на личните данни по компетентност.  

Колегата Димитров ще докладва какъв отговор е подготвил и 

ще ги обединим за изпращане.  

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

трябва да е подготвено от главния счетоводител писмо във връзка с 

постъпила молба – вх. № МИ-11-18/04.11.2021 г. от С. П., 

представляващ местна коалиция „Ние гражданите“. 
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Припомням за тези, които са били в предишния мандат на 

Централната избирателна комисия, че това е местна коалиция, 

регистрирана за участие в местните избори през 2019 г. По проведен 

съдебен спор са присъдени съдебни разноски на местната коалиция 

– 3100 лв. Централната избирателна комисия е отказала да ги 

изплати, като е разгледала на свое заседание през месец август 

2020 г., тъй като е била посочена сметка на физическо лице за 

изплащане на присъдените суми. В момента е посочена сметка на 

местната коалиция от представляващия коалицията. Представено е 

удостоверение, но не е представен оригиналът на изпълнителния 

лист, поради което ви предлагам да гласуваме да изпратим писмо до 

представляващия коалицията с искане да бъде представен в 

Централната избирателна комисия оригиналът на изпълнителния 

лист, за да бъде подготвено евентуално плащане на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви моля с протоколно 

решение да одобрим изпращането на писмо до ОИК – Ракитово, 

което беше изпратено в петък за съгласуване с колегите, тъй като 

имаше спешност –  на 29 ноември 2021 г. от 10,00 ч. имаше съдебно 

заседание в Административен съд – Пазарджик, и това налагаше 

спешно да се изпрати това писмо. Преписката е с вх. № МИ-15-

346/26.11.2021 г., а писмото, което Централната избирателна 

комисия изпрати и току-що одобрихме, е с вх. № МИ-15-

347/26.11.2021 г. 

Моля да одобрим изпращането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване на писмото. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ви докладвам  вх. № МИ-

15-349/29.11.2021 г. – свързан доклад с предишната преписка, 

отново от ОИК – Ракитово, с което ни изпращат Определение на 

Административен съд – Пазарджик, № 1941/25.11.2021 г., с което 

Административен съд – Пазарджик спира допуснатото по закон 

предварително изпълнение на Решение № 147-МИ/19.11.2021 г. на 

ОИК – Ракитово, с което предсрочно са прекратени пълномощията 

на кмета на община Ракитово и обезсилено издаденото на кмета 

удостоверение от ОИК – Ракитово. 

Въпросът в писмото на ОИК – Ракитово, е дали да обжалват 

пред Върховния административен съд Определението. Мисля, че 

колегата Солакова е говорила с тях  и те са изразили намерението си 

да обжалват. 

Колеги, ако не възразявате, да изпратим в отговор писмо, че 

Централната избирателна комисия изразява становище да бъде 

обжалвано това определение, като единият от мотивите за 

обжалването да бъде, че решенията, с които ОИК прекратява 

предсрочно пълномощия на посочените в ЗМСМА чл. 42, 

ал. 4 основания, не подлежат на обжалване по аргумент от ал. 5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 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 Димитров. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първо, по свързаната част на 

преписката с вх. № ПВР/НС-20-67, която госпожа Матева докладва. 

Да, ще подготвим исканата информация. Договорите са 171, 

запитванията – 173. Знаете, че не одобрихме два договора. Ще 

направим и статистиката за това коя медия е получила най-много. 

Най-вероятно това е БНТ, следвана от Телевизия „Евроком“, но това 

са предварителни данни. 

Имам и втора преписка – вх. № ПВР/НС-18-29/16.11.2021 г., 

поредната серия от въпроси. Преписката е качена в папката ми. 

Въпросите ни е задала госпожа Д. Х.  от името на Мисията 

на ОССЕ и се отнасят до статистиката на изборите.  

Предлагам с протоколно решение да препратим въпросите 

към „Информационно обслужване“ АД, тъй като в огромната си част 

това са въпроси, на които те могат да отговорят. 

Има и въпрос, който се нуждае от допълнително обяснение, 

но това ще направя, когато получим числата от „Информационно 

обслужване“ АД. Това е моят доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ни бъде предоставена 

необходимата информация за изготвяне на отговора до Мисията на 

ОССЕ. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 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 – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-

469/29.11.2021 г. е постъпила докладна записка от Р. Ц. за 

директор на дирекция „Администрация“ относно представяне 

на становище във връзка със заплащане по Договор № 35 от 
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12 октомври 2021 г., сключен с „АДВЕР ТЕХ“ ООД. Представени са 

становището, изготвено от М. Р. – главен юрисконсулт, Ц. Ж. – 

главен експерт „Връзки с обществеността“ и Г. М. – 

главен счетоводител, във връзка с проект на приемо-предавателен 

протокол за извършени дейности по Договор № 35 от 12 октомври 

2021 г., сключен между Централната избирателна комисия и 

„АДВЕР ТЕХ“ ООД –изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Изготвяна не аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и 

други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане 

на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия 

за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г.“, както и 

фактура, постъпили с  вх. № ПВР/НС-25-8/24.11.2021 г. 

на Централната избирателна комисия. 

Предвид изразеното становище, предложението е 

Централната избирателна комисия да одобри извършването на 

плащане на „АДВЕР ТЕХ“ ООД в размер на 27 хил. лв. без ДДС или 

32 хил. 400 лв. с ДДС по представената фактура, като плащането ще 

бъде извършено по план-сметката за изборите – § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нека засега 

да е за запознаване, за да може цялата преписка да се качи на едно 

място. Надявам се най-после администрацията да се научи да качва 

преписките в пълнота. Преписките във връзка с изпълнение на 

договори по разяснителната кампания ще ги отложим за 

следобедната част на заседанието. 

Определям госпожа Матева да води за кратко заседанието. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, спомняте си, че преди 

известно време докладвах сигнал от ОИК – Елин Пелин, за това, че 

към този момент не са изплатени възнагражденията за едно 

дежурство и две заседание на ОИК, проведени през 2020 г., за което 

ОИК – Елин Пелин, е приела решение да уведоми Централната 

избирателна комисия. В папка с мои инициали може да видите и да 

се запознаете с проекта на писмото под номер 2270, което съм 



23 

изготвила до ОИК – Елин Пелин, и до кмета на община Елин Пелин 

във връзка с получения сигнал. Приложено им изпращаме справка за 

одобрените с протоколно решение на Централната избирателна 

комисия от 12 януари 2021 г. възнаграждения на ОИК – Елин Пелин, 

за изплащане от държавния бюджет съгласно чл. 83, ал. 4 от 

Изборния кодекс и Решение № 1666-МИ/08.11.2021 г. на 

Централната избирателна комисия.  

За изплащане на възнагражденията следва ОИК – Елин 

Пелин, да представи оригинала на справката за одобрените 

възнаграждения за заседание и дежурства за месеците септември и 

декември 2020 г. на общинската администрация, а община Елин 

Пелин да изпрати искане до Централната избирателна комисия за 

превеждане на средствата с трансфер. 

Моля да се запознаете с проекта на писмото и ако имате 

корекции по него, да ги обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по предложения текст на писмото? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, получено е писмо с вх. 

№ МИ-06-745825.11.2021 г. с искане за отваряне на запечатано 

помещение от кмета на община Сърница във връзка с искане на 

разследващи органи. Предлагам да изпратим писмо до кмета на 

общината, с което да го уведомим, че за отварянето на запечатаното 

помещение не е необходимо изрично разрешение на Централната 

избирателна комисия. Достъпът се осъществява по реда на Решение 

№ 1244-МИ на Централната избирателна комисия. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по предложението на колегата Стойчева и по 

текста, който се предлага. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Докладвам ви искане – вх. № НС-04-

02-303/1 от 29 ноември 2021 г. от СДВР във връзка с извършвана 

проверка по описа на Софийска районна прокуратура 

за представяне на информация относно лицето М. Й. Б. и Д. Е. И. –

дали са подавали заявление за гласуване в чужбина; по 

какъв начин са подадени и от какъв IP адрес, ако са подадени 

електронно? 

Спомняте си, че тази информация се съдържаше и в 

предишното писмо на СДВР, но не бяха уточнени трите имена и 

ЕГН-тата на лицата, за да може да бъде извършена проверката. След 

като това е направено, предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да бъде извършена тази 

проверка и констатираните факти ще бъдат докладвани 

впоследствие за изпращане като отговор на СДВР. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване за изпращане на писмото до „Информационно 

обслужване“ АД. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – колегата Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЕП-09-65/29.11.2021 г., което сме получили от 

Софийска градска прокуратура, Следствен отдел, с което те изискват 

от нас да предоставим документи, свързани с гласуването в една от 

секциите, създадени в Истанбул, Република Турция по време на 

произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент на 

26 май 2019 г. Посочен е номерът на досъдебното производство, въз 

основа на което се изискват тези документи, както и правните 

основания за това. 

Виждате, това, което се изисква да бъде представено, е 

списъкът на избирателите, списъкът на членовете на секционната 

избирателна комисия, както и декларация на един от избирателите, 

който е гласувал в съответната секция с посочен номер. 

Въз основа на това писмо ви предлагам с протоколно 

решение да възложим на Р. Ц. за директор на дирекция 

„Администрация“ подготовката на исканите документи и 

предоставянето им на Софийска градска прокуратура, Следствен 

отдел.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев). 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви преписка с вх. 

№ МИ-15-348/26.11.2021 г., която сме получили от ОИК – 

Брацигово, която изискахме на база поредица от писма, получени в 

Централната избирателна комисия от Комисията за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество  

(КПКОНПИ) към общинския съвет Брацигово. С тези писма те ни 

уведомяват, че са установили конфликт на интереси за кмет на 
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кметство и изискват произнасяне от ОИК – Брацигово, за което 

сезират и Централната избирателна комисия, като според тях следва 

и тя да има отношение. Вследствие на получената преписка, в която 

са приложени всички решения на ОИК и относимите към тях 

документи, става ясно, че в момента има образувано висящо дело – 

посочен е номерът му, в Административен съд – Пазарджик, по 

жалба на кмета на кметство Равногор, за което става въпрос. 

В тази връзка ОИК – Брацигово, не се е произнесла, тъй като 

няма влязло в сила решение на КПКОНПИ към общински съвет 

Брацигово. 

Преписката е окомплектована в цялост и е в моя папка – 

можете да се запознаете с нея. На този етап ви я докладвам за 

информация и за запознаване. Ще следим развитието на този казус и 

съдебното решение, което се очаква от Административен съд – 

Пазарджик. 

Докладвам преписка с вх. № ЕП-06-12/25.11.2021 г., която 

сме получили от кмета на община Стралджа, с която ни уведомява, 

че е извършено отваряне на запечатано помещение във връзка с 

експертиза и предаване на „Държавен архив“ – град Ямбол, на 

изборни книжа и материали с изтекъл срок на съхранение. 

Докладвам ви го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Следващ докладчик в тази точка е колегата Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР-00-

44/29.11.2021 г. от столичната РЗИ. Докладвам го в тази точка, 

въпреки че към писмото е приложен сигнал от господин Г. Х. 

Сигналът е подаден към столичната РЗИ на 22 ноември 2021 г. 

преди обед. 

Господин Х. се е свързал по телефон с РЗИ, за да сигнализира 

според него за неспазване на противоепидемичните мерки в две от 

секциите, намиращи се в 126 ОУ, кв. „Стрелбище“, РИК – 23, Район 

„Триадица“ в изборни секции №№ 53 и 54. 
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Описал е какво е преживял, какво е забелязал. Писмото на 

РЗИ съдържа стандартен текст, който завършва с „моля да 

уведомите – вероятно подателя на сигнала – за предприетите от Вас 

действия по спазване на мерките със заповед на министъра“. 

Предлагам ви това писмо да остане за сведение и да не 

препращаме сигнала, тъй като е с изчерпан предмет. Имало е хора с 

недобре поставени маски, най-общо казано. 

Докладвам и вх. № ПВР/НС-9-25/17.11.2021 г. Сигналът ни е 

изпратен за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в тази точка – колегата Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви няколко свързани 

преписки, които ще намерите в папка от 25 ноември, с номера: 

ПВР/НС-04-2-84; ПВР/НС-04-2-84-1 с индекси 2 и 3. Това са писма, 

които са ни изпратени от Второ РУ и които докладвам само за 

сведение, защото по тях вече дейностите са приключили. Те са и от 

компетентността на съответната РИК според мен. Докладвам ви ги 

за сведение, тъй като са индикатор за проблемите, които евентуално 

биха възниквали в секционни комисии при протичането на изборния 

процес по места.  

И четирите номера касаят действия, които са се случили на 

територията на Двадесет и пети многомандатен изборен район – 

София, и са свързани с търсене от страна на председатели на 

секционни комисии съдействие от охраната на съответната секция от 

органите на МВР. Към преписките има приложени доклади на 

съответните охрани. Едното касае търсено съдействие във връзка със 

заснет вот, другото е във връзка с подаден сигнал на тел. 166 за това, 

че се разпространяват агитационни материали в двора пред едно 

училище; третото е, че някакъв гражданин се възмущава, че не са му 

позволили да гласува втори път, защото бил гласувал само за единия 

вид избор, а не и за втория. Последното – по същия начин – бил 

гласувал само за един избор, не са го допуснали да гласува за другия 

вид избор. 
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Направих си труда да прочета приложените докладни записки 

към конкретните преписки – може да ги видите в моя папка, не се 

установяват действия, които да предполагат неправомерност от 

страна на охраната на секциите. Те са осъществявали функциите си 

единствено и само, след като е било заявено от страна на 

председателя на съответната СИК, че имат нужда от помощ и 

действието се е развивало извън изборните помещения, а не в тях, 

тоест в коридорите на училищата или в двора.  

Освен тези обяснения на лицата, към едната от преписките 

виждам, че от един от избирателите е снето сведение.  

Докладвам преписките за сведение и за запознаване и може 

би по-нататък в Методическите указания бихме могли да предвидим 

някакъв протокол за такива ситуации, който да се обосновава на 

добри практики до момента. Нямам какво друго да кажа по тези 

преписки. 

Ако смятате, че нещо друго може да се обсъжда, иначе 

докладвам за сведение и запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Ципов, заповядайте да докладвате в тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви писмо с вх. № МИ-14-

25/29.11.2021 г. от кмета на община Белене, с което иска отваряне на 

запечатано помещение, в което се съхраняват книжа и материали от 

произведените избори за общински съветници и кметове на 

27 октомври 2019 г. В моя папка от днес ще намерите проект на 

писмо до кмета на община Белене, с което му обясняваме каква е 

процедурата във връзка с достъпа до запечатани помещения, когато 

се иска предоставяне на информация от разследващи органи по 

смисъла на чл. 52 от НПК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо от Омбудсмана на Република България с вх. № ПВР/НС-23-

363/28.11.2021 г. по повод постъпили сигнали относно 

възнаграждения на членове на секционни избирателни комисии – от 

госпожа З. Ч.  и господин Б.  Л. Препращат ни ги за предприемане на 

необходимите действия. 

Информирам ви, че ние, независимо от омбудсмана, сме били 

сезирани от тези две лица и още на 25-и сме изпратили писма до 

кметовете на райони или на община по повод подадените сигнали. 

Докладвам ви го за сведение. 

Представям на вниманието ви докладна записка: ЦИК-09-

474/29.11.2021 г. във връзка с получено писмо от Министерството на 

финансите в Централната избирателна комисия, адресирано до 

всички първостепенни разпоредители с бюджет, без общините, 

което ви докладвам за запознаване.  

ЦИК-04-79/25.11.2021 г. Да се предостави по електронна 

поща на съответен адрес, както и на служителя, отговорен за 

Централната избирателна комисия, информация, съобразявайки се с 

указанията на Министерството на финансите относно 

проектобюджета за 2022 г. и прогнозата за 2023-а и 2024 г. 

Представена е такава информация – приложение към докладната 

записка. Моли се Централната избирателна комисия да утвърди 

представените приложения и изпращането им в Министерството на 

финансите по указания ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

община Кирково. Знаете, че изпратихме за проверка по сигнал от 

РИК за един избирателен списък в община Кирково.  

Кметът на община Кирково ни информира с писмо – вх. 

№ ПВР-06-42/29.11.2021 г., че в общината е извършена проверка и 

няма данни избирателният списък да е в общинската администрация, 

нито да е в помещението, в което се съхраняват изборни книжа, 

поради което те няма как да предприемат други действия. 

Предлагам ви да изпратим писмо до районната избирателна 

комисия и да поискаме информация за имената на членовете на 

секционната избирателна комисия, както и телефони за контакт със 

същите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви ЦИК-02-

78/29.11.2021 г. от главния счетоводител на Народното събрание. 

Получили сме справка за извършени разходи за топлоенергия, 

електроенергия и вода за месец октомври 2021 г., както и на други 

услуги, на обща стойност 1 936,06 лв., включително и счетоводни 

документи, за превеждане по сметка на Народното събрание в 

Българската народна банка. Посочена е банковата сметка. 

Предлагам ви с протоколно решение – имаме принципно 

протоколно решение за одобряване на всички тези разходи, по 

аналогия с преди това действащото споразумение между 

Централната избирателна комисия и Народното събрание, за 

заплащане на дължимите разходи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение Решение 

на ОИК – Калояново, вх. № 145-МИ/26.11.2021 г., получено по 

електронната поща, за обявяване предсрочното прекратяване 

пълномощията на кмета на община Калояново Г. Л.  Г., обявен с 

Решение № 138-МИ/04.11.2021 г. от ОИК – Калояново, за избран, 

считано от влизането в сила на Определение 22248/12.11.2020 г., 

постановено по наказателно дело от общ характер 7101/2020 г. на 

Районен съд – Пловдив. 

Изрично колегите са посочили, че решението не подлежи на 

оспорване пред Административен съд – Пловдив, съобразно 

правилата и сроковете на Изборния кодекс. Докладвам го за 

сведение. 

Докладвам ви писмо от областния управител на Смолян, 

адресирано до министър-председателя и до председателя на 

Централната избирателна комисия. Информира ни за приети 

решения от РИК – Смолян, за определяне на технически сътрудници 

по т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на 

Централната избирателна комисия. Посочва, че същите решения не 

са приети след съгласуване с областния управител. Позовава се на 

т. 8 от Решение № 542 и счита, че РИК – Смолян, не е спазила 

разпореждане на Централната избирателна комисия, поради което 

счита, че възнагражденията, предвидени в Решение № 177-22-

ПВР/НС от 12 ноември и Решение № 218-22-ПВР/НС от 19 ноември 

на РИК – Смолян, са определени при нарушение на дадените 

Методически указания. Изразява желание и готовност за извършване 

на плащания, определени с решенията, като във връзка с нашите 
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компетенции дадем указания за по-нататъшни действия от страна на 

областния управител на област Смолян по извършване на 

плащанията. 

С оглед на това, че има още малко време до края на мандата 

на РИК – Смолян, предлагам ви да изпратим копие от писмото на 

областния управител за изразяване на становище в най-кратък срок 

по изложеното в писмото на господин С. С., областен управител – 

писмото да е до РИК – Смолян, с копие до министър-председателя и 

до областния управител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ПВР/НС-23-361/26.11.2021 г. от госпожа К.  И. Б., 

която е била член на секционна избирателна комисия в Район 

„Оборище“ в Двадесет и четвърти изборен район – София-град – 

писмото е ръкописно написано. 

На първо място, тя изразява съмнение относно коректността 

при изчисляване на размера на възнаграждението й. Прилага 

копие от удостоверението за назначаване, както и 

платежно нареждане от банката, чрез която е изплатено 

възнаграждението на госпожа Б. 

Предлагам ви, първо, да отговорим лично на нея  – тя е 

помолила с обратна разписка да бъде получен отговорът, да 

уточним, че възнагражденията са определение с Решение № 542-

ПВР/НС от 16 септември 2021 г. и при приемане на решението 

комисията е взела предвид определените за това средства от 

Министерството на финансите, одобрени с ПМС № 305/17.09.2021 г. 
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В частта относно неизплатените средства за участие в новия 

избор на 21 ноември 2021 г. да изпратим писмо до кмета на Район 

„Оборище“ в Столичната община. И двата проекта на писма са във 

вътрешната мрежа. Моля да ги гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Докладвам ви докладна записка ЦИК-09-471/29.11.2021 г. за 

изпращане на писмо до Дирекция „Държавно съкровище“ в 

Министерството на финансите с копие до дирекция „Държавни 

разходи“ с молба да разрешат БНБ – Централно управление, да 

сторнира оборотите на Централната избирателна комисия. Става 

дума за 45 лв., представляващи възстановени разходи. Предлага се 

утвърждаване на необходимите документи. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева); против 

– 1 (Севинч Солакова.) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Представям ви докладна записка 

ЦИК-09-473/29.11.2021 г. във връзка с представен отчет от 

Александър Кирков, изпълнител по Договор № 331/17.09.2021 г. 

Отчетът е представен на 25 ноември 2021 г. С тази докладна записка 

се предлага да се одобри изпълнението на работата по гражданския 

договор, след което да се извърши плащане по него. По бюджета на 

Централната избирателна комисия има налични средства, които са за 
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сметка на план-сметката. Представен е и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор. 

Предлагам да одобрим извършената работа по граждански 

договор № 331 от 17 септември 2021 г. на господин А.  К.  Въз 

основа на това приемане да се извърши и плащането, дължимо по 

този граждански договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка е ЦИК-

09-472/29.11.2021 г. за извършване на промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия за 2021 г. и уведомяване на 

министъра на финансите в изпълнение на ПМС № 399/24.11.2021 г. 

за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам ви да приемем решение за корекция на бюджета 

на Централната избирателна комисия, която да бъде извършена от 

председателя на Централната избирателна комисия, за  което да 

уведомим министъра на финансите. Корекцията е във връзка с ПМС-

то относно осигуряване на средства за съхранение на машините за 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следваща докладна – ЦИК-09-

470/29.11.2021 г., отново за извършване на промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия във връзка с трансферите въз 

основа на одобрените плащания за проведени заседания и дежурства 

от общинските избирателни комисии на обща стойност 24,869 лв. 

Предлагам ви да одобрим предложението за корекция в бюджета на 

Централната избирателна комисия; да упълномощим председателя 

да извърши тази корекция и да изпратим писмо до министъра на 

финансите за уведомление. Само за сведение – към 29 ноември 

2021 г. общата сума, изплатена на общинските избирателни 

комисии, е в размер на 171,308 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение писмо, 

което сме получили, с въпрос: кога ще започне изпащането на 

възнагражденията от изборите на 14 ноември и 21 ноември 2021 г.? 

Тъй като нямаме никакви данни за коя общинска администрация 

става дума – вх. № ПВР/НС-22-380/25.11.2021 г., но наистина прави 

впечатление, че някои общински администрации забавят 

изплащането на възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии. 

Следващите писма отлагам за следобедната част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка шеста от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Колеги, започвам с искане за изплащане – вх. № ПВР-24-

262/18.11.2021 г., от БНТ. Представена е фактура по договор с 

вх. № ПВР-24-30 между БНТ и ПП ВМРО – БНД, на стойност 

38 642,40 лв., които трябва да бъдат изплатени. 

Представени са документи, удостоверяващи приемането на 

извършената услуга, както и материални носители на всички 

дейности по този договор. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият доклад е с вх. № ПВР-

24-261/18.11.2021 г. Постъпило е искане от БНТ и е представена 

фактура на стойност 19,500 лв. по договор ПВР-24-33/19.10.2021 г., 

сключен между БНТ и Инициативен комитет Росен Пламенов 

Миленов и Иван Стефанов Иванов. 

Имаме приемо-предавателен протокол и материалните 

документации по изпълнението на този проект. 

Предлагам да одобрим изплащането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на  гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-266 е постъпило 

искане отново от БНТ за изплащане на фактура на стойност 
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32 479,20 лв. по договор ПВР-24-32/19.10.2021 г., сключен между 

БНТ и „Българска социалдемокрация – Евролевица“. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и материални 

носители, доказващи изпълнението на медийната услуга. 

Предлага да одобрим изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искане с вх. № НС-24-

853/20.11.2021 г. Телевизия „Евроком“ е представила фактура за 

изплащане на стойност 8 949 лв. Фактурата е оригинална и е за 

извършване на услуги по договор НС-24-649 между телевизията и 

ПП БНО. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и документация 

за изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви искане с вх. № ПВР-

24-263 от БНТ да й бъдат изплатени 21 хил. лв., за което е 

представила оригинална фактура по Договор № ПВР-24-

85/21.10.2021 г. между телевизията и коалиция „Патриотичен 

фронт“. 
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Имаме приемо-предавателен протокол, както и 

документация, доказваща изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане е с вх. № ПВР-

24-264 от БНТ, която е представила фактура на стойност 15 хил. лв. 

по Договор № ПВР-24-31, сключен между телевизията и 

„Национално обединение на десницата“. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и документи по 

изпълнението на договорения медиен план. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-254/18.11.2021 г. 

БНТ е заявила искане за изплащане на фактура на стойност 2220 лв. 

по Договор № ПВР-24-218, сключен между „нициативен комитет 

Росен Янов – Иван Иванов. 

Имаме приемо-предавателен протокол и документация, 

удостоверяваща, че е изпълнен медийният план, договорен в 

договора. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-265/18.11.2021 г. е 

постъпило искане от БНТ за изплащане на сума по Договор № ПВР-

24-87/21.10.2021 г., сключен между телевизията и „нициативен 

комитет Атанас Герджиков – Невяна Матеева. Сумата, за която е 

издадена фактурата, е 39 264 лв.  

Имаме приемо-предавателен протокол, както и материален 

носител на всички излъчени предавания, с които се доказва 

изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № ПВР-24-

255/18.11.2021 г. е постъпило искане от БНТ да й бъде изплатена 

сума на стойност 39 390 лв. по Договор № ПВР-24-149/26.10.2021 г., 

сключен между телевизията и Инициативен комитет Румен Радев – 

Илияна Йотова. Стойността на извършената услуга е 39 390 лв. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и документирано 

изпълнение на медийния план, предвиден по договора. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-256/18.11.2021 г. е 

постъпила фактура от БНТ на стойност 3000 лв. по изпълнение на 

Договор № ПВР-24-82, сключен между телевизията и ПП „Правото“ 

– Мария Колева, Ганчо Попов. Имаме необходимите документи, 

протокол и документирано излъчване на интервю в сутрешен блок. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с исканията, 

постъпили от Българската национална телевизия. 

Поредното искане е с вх. № ПВР-24-257. Представена е 

оригинална фактура за изплащане на сума на стойност 15 000 лв. по 

Договор № ПВР-24-83/21.10.2021 г. Договорът е сключен между 

БНТ и ПП „Атака“. Имаме приемо-предавателен протокол, както и 

материален носител, удостоверяващ изпълнението на медийната 

услуга. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № е ПВР-24-260/18.11.2021 г. 

е постъпила фактура на стойност 2376 лв. по сключен договор  

между БНТ и ПП „Атака“ – № ПВР-24-241. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и излъчения 90-секунден репортаж, 

документиран на материален носител. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-258/18.11.2021г. е 

постъпило искане и фактура от БНТ за изплащане на сумата от 

39,726 лв. по договор, сключен между телевизията и Инициативен 

комитет Лозан Панов – Мария Касимова-Моасе. Представен ни е 

приемо-предавателен протокол, както и материален носител на 

изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-252/17.11.2021 г. е  

постъпило искане за изплащане на оригинална фактура на стойност 
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2500 лв. с ДДС. Изпълнен е договор с № ПВР-24-172/28.10.2021 г. 

между „168 часа“ ЕООД и политическа коалиция „Национално 

обединение на десницата“. Имаме приемо-предавателен протокол, 

както и документирано изпълнение на задълженията по договора от 

страна на изпълнителя. 

Предлагам да одобрим изплащането на заявената сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-250/17.11.2021 г. е 

постъпило искане да бъде изплатена фактура на стойност 7,200 лв. 

по Договор № ПВР-24-216/04.11.2021 г., сключен между „168 часа“ 

ЕООД и ПП ВОЛЯ. Имаме приемо-предавателен протокол, както и 

документи, удостоверяващи изпълнението на медийния план. 

Предлагам да изплатим исканата сума – 7,200 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-819 е постъпило 

искане от „168 часа“ ЕООД за изплащане на сумата от 2500 лв. по 

договор, сключен между в-к „24 часа“ и политическа коалиция 

„Национално обединение на десницата“. Имаме необходимите 

документи. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-816 е постъпило 

искане за изплащане на медийна услуга между er-te.net. и Партия на 

зелените. Фактурата е на стойност 1090,80 лв. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и документации по сертификат за 

излъчване на реклама. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума по 

представените документи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Баханов, заповядайте за кратък доклад по точка 

четвърта. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, моля Ви да 

подложите на гласуване изпращане на отговор до Специализирана 

прокуратура, Следствен отдел по отношение искана информация за 

едно лице с посочени три имена и ЕГН дали е било регистрирано 

като кандидат и дали е било избрано за народен представител в 45-

то, 46-то и 47-то Народно събрание. 

Получихме отговор от проверката на „Информационно 

обслужване“ АД с вх. №  ПВР/НС-00-152/25.11.2021 г.  
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Предлагам да изпратим отговор с резултата от извършената 

проверка. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, 

което ще продължи в 14,00 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме единадесет членове – налице е кворум. 

 

Продължаваме с доклади по точка десета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще ви докладвам 

писмо от Софийска районна прокуратура с вх. № ПВР/НС-9-

34/30.11.2021 г. С това писмо прокурор К. моли да й отговорим на 

коя дата и в колко часа са обявени официално резултатите от 

Централната избирателна комисия за проведените на 14 ноември 

2021 г. избори за президент и вицепрезидент и за 

народни представители. 

Подготвен е отговор, който може да видите във вътрешната 

мрежа в моя папка, с който информираме прокурор К., че 

резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката на 14.11.2021 г. са обявени с Решение № 957-

ПВР/16.11.2021 г. на Централната избирателна комисия, 
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публикувано  на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия на 17.11.2021 г. в 02,00 ч., а резултатите от изборите за 

народни представители са обявени с Решение № 969-

НС/18.11.2021 г., публикувано на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия на 18.11.2021 г. в 20,31 ч. 

Мислех дали да проверявам в БТА кога са публикувани, но 

това касае единствено оспорване на решенията и срока, така че ви 

предлагам да информираме само за решенията и кога са 

публикувани на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, 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 решение с вх. № ПВР/НС-

9-33/25.11.2021 г. Решението е с № 12059, постановено по 

административно дело 11513/2021 г. на Върховен административен 

съд, образувано по жалба на А. К. срещу Решение № 960-МР 

на Централната избирателна комисия. 

Припомням, че това беше решение на ОИК – Драгоман, 

свързано с местния референдум. С това решение Върховният 

административен съд отхвърля жалбата на А. К. против 

решението на Централната избирателна комисия. 

Може да се запознаете с мотивите към решението – качени са 

в папка с мои инициали. Следващите доклади също са качени, така 

че може да се запознаете. 

Докладвам ви вх. № ПВР/НС-8-39/30.11.2021 г. – Определение 

№ 12198 по административно дело 11693/2021 г. на Върховен 

административен съд. Производството е образувано по жалба на 
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„Институт за българска директна демокрация“, но с определението 

Върховният административен съд отменя дадения ход по същество, 

прекратява производството по делото и изпраща жалбата на 

Административен съд – София-град, за разглеждане по подсъдност. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви протокол от съдебно заседание с вх. № ПВР-8-

15/1 от 29 ноември 2021 г. от проведено съдебно заседание във 

Върховния административен съд по дело № 11694 по описа на съда 

за 2021 г. Делото е образувано по жалба на А. В. Б. против 

Решение № 768-ПВР/20.10.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Върховният административен съд оставя без разглеждане 

жалбата на А. Б. и прекратява производството по делото. Решението 

не подлежи на обжалване. Производството по делото 

е прекратено с протоколно определение. 

Докладвам ви вх. № ПВР/НС-8-22/5 от 30 ноември 2021 г. – 

Определение № 12221, постановено по образувано административно 

дело 11685/2021 г. по описа на Върховния административен съд по 

частна жалба, подадена от Централната избирателна комисия срещу  

Разпореждане № 8932/15.11.2021 г., постановено по 

административно дело 11154/2021 г. по описа на Административен 

съд – София-град, с което Административен съд – София-град 

разпореди на Централната избирателна комисия да преустанови 

действията по спиране предоставянето на 228-те машини на „Сиела 

Норма“ АД. 

С това определение Върховният административен съд остава 

в сила разпореждането на Административен съд – София-град. 

Твърди, че е обосновано и законосъобразно и правилно е 

квалифицирано от Административен съд – София-град, че 

производството е по чл. 250 от АПК и следващи, въпреки че е бил 

сезиран Административен съд – София-град, с жалба, в която е 

заявено искане да бъде прогласена нищожността на писмо с посочен 

изходящ номер на председателя на Централната избирателна 
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комисия, още повече съставът на Върховния административен съд 

споделя тезата на първостепенния съд, досежно това, че „Сиела 

Норма“ АД има правен интерес да иска прекратяване на твърдените 

неоснователни действия – въпреки че „Сиела Норма“ АД не е искала 

– отново, обръщам внимание – и развитите в противен смисъл 

възражения на Централната избирателна комисия, а именно за липса 

на правен интерес, са неоснователни. 

Вярно е, че в свое писмо до Централната избирателна 

комисия дружеството, разбирайте „Сиела Норма“ АД, е заявило, че 

не е собственик на процесните СУЕМГ, а те са притежание на друго 

лице – Смартматик Интернешънъл холдинг.  

Независимо от това „…съдът намира, че правният интерес, 

като предпоставка за допустимост на производството, не се свежда 

единствено до доказване на нарушеното право на собственост на 

„Сиела Норма“ АД и Административен съд – София-град, 

обосновано установи, че след като дружеството е получател на 

машини по договор с друго дружество, не може да изпълни 

задълженията си по този договор заради поставеното задържане от 

Централната избирателна комисия...“. В крайна сметка засегнатото 

субективно право с имуществен характер има по-широк обхват от 

понятието за вещно право. 

По делото са представени фактури, митнически декларации, 

поради които, очевидно, се установяват договорни отношения 

между „Сиела Норма“ АД и друго дружество, въпреки че от 

представените по делото доказателства няма данни за сключен 

договор между „Сиела Норма“ АД и друго дружество, по което да са 

внесени тези машини – това е мое лирично отклонение в момента. 

Според вътрешните отношения между „Сиела Норма“ АД и 

„Смартматик“ правото на собственост върху СУЕМГ понастоящем е 

преминало в патримониума на „Сиела Норма“ АД – отново не знам 

откъде стига до този извод Върховният административен съд, но 

приема, че са неоснователни доводите на жалбоподателя – 

Централната избирателна комисия, че Централната избирателна 
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комисия не може да допусне на територията на страната 

безконтролно внасяне на машини от същия вид, с които ще се 

гласува на изборите на 14 ноември. На тези възражения бил даден 

изчерпателен отговор в мотивите на обжалвания съдебен акт, които 

се споделят от настоящата инстанция. 

Колеги, припомням, че в разпореждането няма изчерпателни 

доводи. Единственото, което е посочено, е, че всеки свободно може 

да си купува и продава машини за гласуване и да се разпорежда с 

тях на територията на страната. Обстоятелството, което сме 

засегнали в частната жалба, е, че „Сиела Норма“ АД освен вносител 

на машините е и изпълнител на модифициране на софтуера и 

инсталирането му върху машините за гласуване, което на практика 

му дава възможност да инсталира софтуер за гласуване и върху 

други устройства, изобщо не е коментирано от Върховния 

административен съд. Очевидно са приели, че интересите на едно 

частно дружество трябва да бъдат защитени от съда за сметка на 

обществения интерес от произведените избори и желанието на 

Централната избирателна комисия да охрани този обществен 

интерес чрез недопускането на други машини до възможността да 

бъде инсталиран върху тях софтуер за гласуване и да бъде 

извършено гласуване с тях. 

Определението е качено във вътрешната мрежа и може да се 

запознаете с мотивите в него. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Съдебно решение не се коментира! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявам се, само да попитам: на коя 

дата е постановен актът на съда? 

РОСИЦА МАТЕВА: Вчера, но днес излезе. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Тоест след 21 ноември, така че няма 

проблем. Ние се съобразяваме изцяло с това, което е изписал съдът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева, за реплика. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, не съм съгласна, че 

трябва да се съобразим, защото: на 22 ноември, както всички знаем, 

машините са освободени и предоставени на „Сиела Норма“ АД. 

Обстоятелството, че това е направено, за което бяхме информирани 

с писмо от „Жандармерията“ – копие от това писмо е предоставено 

на Върховния административен съд, така че имаме и отпаднал 

интерес от разпореждане по частна жалба. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Репликата ми беше иронична. 

Съжалявам, че не сте доловили иронията в репликата ми. Затова да 

се запише за протокола – бях иронична. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Решенията на съда се изпълняват! Това е 

безспорно! Дори и предварително, след като е влязло вече в сила. 

Мотивите обаче се коментират. Няма как мотивите да не се 

коментират. Аз ще кажа само едно изречение: собствеността на тези 

машини не е на „Сиела Норма“ АД. Те са внесени от някакви си 

дружества, включително и от Сейшелските острови, не знам по 

какъв си начин. Във всеки случай това не е собственост на „Сиела 

Норма“ АД! 

Кой какво прави вече с чужда собственост по време на 

изборите, както е казано в една класическа творба: „Останалото е 

мълчание“! Само че да бъдем очи и слух пак от същия автор в едно 

друго произведение. 

В заключение, недопустимо е да се разнасят машини като 

прахосмукачки по време на избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка седма от дневния ред: 

 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, най-напред ще 

докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-04-1-25/10 от 29 ноември 2021 г. 
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от господин Иван Кондов. Съобщава за затруднения с доставянето 

на изборните книжа от Австралия и Нова Зеландия след проведените 

на 14-и и 21 ноември 2021 г. избори. Причината са 

противоепидемичните мерки в Австралия – въведени са ограничения 

за превозване до 15 пътници на борда на  кацащите в Австралия 

самолети, се съобщава в писмото. Билетите за пътуване са 

разпродадени за месеци напред, цените също са много високи.  

С оглед на тази форсмажорна ситуация и предвид 

значителните публични средства, които следва да бъдат 

изразходвани при транспортиране на книжата по пътуващи от 

Австралия до България. Молбата на Работна група „Избори“ е 

Централната избирателна комисия да разреши по изключение да се 

допусне транспортирането на изборните книжа от Австралия и Нова 

Зеландия до България по непридружена дипломатическа поща при 

спазването на регламентираните в чл. 27 на Виенската конвенция за 

дипломатическите отношения изисквания по оформянето, 

изпращането и приемането на дипломатическата поща. 

В случай че това е невъзможно, втората молба, алтернативна 

на първата, е да се разреши доставянето им след предвидения в 

чл. 286, ал. 2 от Изборния кодекс срок, който, доколкото си спомням, 

беше две седмици.  

Посолството на България в Камбера също така отправя молба 

за разрешение в рамките на Австралия за доставката на книжата чрез 

лицензиран доставчик на куриерски услуги заради ограниченията за 

пътуване в рамките на страната. Същата молба се отправя и по 

отношение на Нова Зеландия, където се налага книжата да се 

доставят на другия остров в Нова Зеландия, където също има 

рестрикции за пътуване, които ги затрудняват. 

Ще припомня във връзка с това писмо, че подобни 

затруднения имаше и през месец юли. Тогава ние решихме да 

удължим на един месец срока на доставката на изборните книжа.  

Поставям въпроса на обсъждане. Аз клоня към 

предложението да се съгласим предвид форсмажорните 
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обстоятелства за удължаване на срока за транспортиране на 

книжата, но да се съхрани редът, предвиден в Изборния кодекс, за 

тяхната доставка до Република България. 

Предложението ми е да процедираме по сходен начин на 

месец юли – да удължим срока може би до празниците или до края 

на годината за доставянето им, но да се съхрани предвиденият в 

закона ред за доставка. 

Споменава се, че за книжата от шест секции разходите за 

самолетни билети се изчисляват на около 71 хиляди австралийски 

долара. Става въпрос само за книжа. 

Ако стигнем до консенсус в Комисията относно някакво 

решение по този казус, по-добре е да им отговорим според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, различни от това на докладчика? 

Мисля, че ситуацията на изборите на 11 юли беше същата 

специално в тези места. Ако ще им отговаряме, да се изготви писмо. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми беше да удължим 

срока за доставка на книжата до коледните празници или до края на 

годината. Има близо месец. 

Последно, предложението ми е да ги доставят до 31 декември 

тази година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Подлагам на  гласуване предложението на докладчика 

изборните книжа да бъдат доставени в България до края на 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Емил 

Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова). 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, моля за 

прегласуване на това предложение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

прегласуване предложението на колегата Томов. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч 

Солакова). 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, предлагам да изпратим писмо 

до господин И. Г. – директор на ГД ГРАО в МРРБ със следното 

съдържание:  

„Уважаеми господин Г., в изпълнение на изискванията на 

чл. 57, ал. 1, т. 30 от Изборния кодекс приложено Ви изпращаме 

списъци за гласуване извън страната в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. за извършване на проверка по реда на Решение 

№ 961-ПВР/НС от 17 ноември 2021 г. на Централната избирателна 

комисия за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс. 

Прилагаме списък на секциите извън страната, съдържащ 

броя и номерата на секциите по държави и места, както и броя на 

страниците на списъка за гласуване за всяка секция. В графа 

„Забележки“ на списъка са отбелязани секциите, за които не са 

представени списъци за гласуване, или са представени непълни 

списъци.“ 

Приложен е списък, подготвен от нашата администрация с 

информацията, която би трябвало да подлежи на проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Нямам възражения по така 

представеното от колегата Томов писмо, но се учудвам, че има в 

„забележка“ списъци, които не са представени. Това означава, че 

служителите на Държавната агенция „Национална сигурност“ не са 

извършили така наречения първоначален контрол за получаване на 

документите в цялост, щом има липсващи. Ако правилно разбрах, 
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колега Томов, казвате, че в графа „забележки“ са описани тези, 

които не са представени или има липсващи страници. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Правилно сте разбрали и в момента 

проверявам колко са те. Има такива, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам да се изиска обяснение от 

служителите от ДАНС на какво се дължи това. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не са толкова много местата. Не 

разбрах едно нещо, госпожо Солакова, съгласен съм с 

предложението да се поиска обяснение и да се види защо тези части 

от списъци и няколко цели списъка ги няма. Не е ли добре 

едновременно с това, останалата част, която все пак е над 95 на сто 

от всички списъци, да се изпрати за проверка? 

Ако правилно съм разбрал, допълвате предложението, което 

направих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен едното 

няма общо с другото. Списъците, които са подготвени по писмото и 

приложението към него със забележката, е едното предложение, 

което ще подложа на гласуване. Отделно да се изпрати писмо до 

Държавната агенция „Национална сигурност“ за тези места, където е 

отбелязано, че липсва основният списък, или конкретни страници са 

посочени, да ни посочат причините, поради които не са предадени в 

Централната избирателна комисия. 

Колеги, подлагам на гласуване, първо, предложението за 

изпращане на ГД ГРАО на списъците за гласуване извън страната в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Емил 

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

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 

няма. 
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Подлагам на гласуване предложението, направено от 

колегата Солакова, за изпращане на писмо до ДАНС във връзка с 

установените липси в списъците за гласуване на 14 ноември 2021 г. 

да ни посочат причините, поради които не са предоставени на 

Централната избирателна комисия с останалата документация, 

съхранена на дисковете, които бяха предадени. 

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

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За сведение ви докладвам писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-362/29.11.2021 г. Писмото ни е изпратено от 

ДАНС във връзка с дейността на ВКП, участвал в осъществяването 

на обмен на документи между секциите за гласуване извън страната 

и Централната избирателна комисия. С това писмо ни се изпращат 

справки за движението и обменените изборни документи в 

електронен вид. Справките са две – едната е за движението на 

изборните документи, записани на DVD, втората е за документите, 

обменени между секциите за гласуване извън страната и 

Централната избирателна комисия, които са записани на осем броя 

DVD.  

Докладвам го за сведение и с предложение тези дискове да се 

съхраняват в касата на председателя, но мисля, че работата на ВКП 

трябва да бъде обсъдена от работна група и в някакъв момент 

членовете на ЦИК да се запознаят с тази информация с цел да 

анализираме как се справихме този път и можем ли да подобрим 

организацията по приемането на документацията от чужбина. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, едно на ръка е да 

се направи обсъждане на работна група, което е задължително! В 

крайна сметка с оглед на цялата информация, която до този момент 

има Централната избирателна комисия, някои липси, които се 
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установиха при предоставянето на информацията, въз основа на 

която, забележете, Централната избирателна комисия прави база 

данни и обявява резултатите от изборите. И сега, получавайки 

дисковете, на които са записани всички документи, които са 

разменени между Централната избирателна комисия, секционните 

или пък изпратени документи от СИК извън страната, ние ги 

прибираме. Ние дори нямаме желанието, нагласата да направим 

проверка имаме ли съответствие между онова, което имаме като 

данни, получени от ДАНС, предоставени на Централната 

избирателна комисия и тези, които са ни предоставени като записани 

на DVD.  

Предлагам на обсъждане на решим какво ще правим с 

информацията, която е предоставена, но изводи трябва да бъдат 

направени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В никакъв случай не предлагам тази 

информация да бъде вкарана в касата и с това да приключим 

въпроса. 

Предложението ми е от гледна точка на това, че смятам за 

необходимо оригиналните дискове, изпратени от ДАНС, да бъдат 

съхранени надеждно. Да, с тази информация трябва да се работи и тя 

трябва да се използва за анализ на целия процес – тук съм напълно 

съгласен, и мисля, че и това предложих. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Томов предоставената с 

тези дискове информация, преди да бъде съхранявана в касата в 

кабинета на председателя, да бъде качена във вътрешната мрежа в 

нарочна папка „Гласуване извън страната“; да е достъпна за 

членовете на Централната избирателна комисия и да послужи за 

анализ при работно обсъждане на съдържащата се в нея 

информация. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов); против –  1 (Георги Баханов) 

 

Връщаме се на точка четвърта от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Определям колегата Войнов да води заседанието. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложение по докладна записка ЦИК-09-452-1/30.11.2021 г. 

относно изпълнението на сключените граждански договори с 

външните сътрудници за подпомагане на дейността на Централната 

избирателна комисия при получаване на документите от РИК-овете, 

както и на сканираните документи, файлове от секциите извън 

страната. 

Към докладната записка са приложени копие от предходна 

докладна от 10 ноември 2021 г.; списък на одобрените сътрудници – 

актуален към 13 ноември 2021 г., както и копие от един произволно 

избран граждански договор към ЦИК-09-452-1. 

Съгласно т. 2 от гражданските договори след приключване на 

дейностите по т. 1, извършената работа от изпълнителя се одобрява 

от Централната избирателна комисия с протоколно решение. 

Колеги, всички знаем, че лицата, които са по тези договори, 

изпълниха качествено, в срок и с вложена много енергия и желание 

дейностите по подпомагане на Централната избирателна комисия. 

Можем да се похвалим с бързото приемане, обработката на 

документите както от РИК-овете, така и от секциите извън страната. 

В общи линии в голямата си част заслуга имат и сътрудниците, 

които подпомагаха дейността ни. 

Предлагам ви да приемем работата на сътрудниците, както са 

представени по списък, с които са сключени договори – между тях и 

Централната избирателна комисия, и да одобрим изплащането на 

възнагражденията по тези сключени договори. 
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Необходимите средства са по план-сметката, приета с ПМС 

№ 305 от 17 септември тази година. 

Моля за одобрение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада. Имате ли съображения по предложеното? Не виждам 

изказвания. 

Подлагам на гласуване предложението да се одобри работата 

и да се изплатят възнагражденията. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

едно постановление на Районна прокуратура – Пазарджик, районен 

прокурор П. Т.  – вх. № ЧМИ-09-19/29.10.2021 г. Тази 

преписка е по повод изпратен сигнал от Централната избирателна 

комисия за гласуване в нарушение на Изборния кодекс на 

произведените общи местни избори през 2019 г. В постановлението 

и от доклада си спомняте, че по делегация трябваше да се получат 

обяснения от Централната избирателна комисия по повод подадения 

сигнал.  

В постановлението се твърди, че от Първо РУ не са изпратени 

предоставените обяснения, а такива бяха връчени на полицай, който 

на 23 юли 2021 г. посети Централната избирателна комисия. 

В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до прокурор 

Ташкова от Районна прокуратура – Пазарджик, във връзка с 

образуваната преписка с допълнителна информация към изпратения 

сигнал въз основа на извършената проверка от ГД ГРАО за 

гласуване в нарушение в общите избори, включително и с 

информация относно понятието „живял най-малко през последните 

шест месеца в съответното населено място“, което създава доста 

проблеми при разследването, както и случаите, в които се приема, че 
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едно лице е гласувало в нарушение. Проектът на писмо-отговор е 

във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има ли 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

извършената проверка от ГД ГРАО на гласувалите в изборите на 

4 април за народни представители, въз основа на получените данни 

предлагам да изпратим до административния ръководител на 

Районна прокуратура – Враца, писмо, с което да поискаме 

извършване на проверка дали е извършено престъпление, тъй като са 

налични данни за едно лице, което е гласувало два пъти. Към този 

сигнал прилагаме разпечатка, която ни е предоставена от ГД ГРАО, 

ведно с декларация на лицето. 

От лицата, които са гласували в нарушение и в този случай 

изключихме тези, които са гласували по постоянния си адрес, 

защото тези лица имат избирателни права. За тях не е установено да 

са гласували два пъти и не е необходимо да сезираме прокуратурата 

за извършване на цялостна проверка по това гласуване. Само да 

уточня, те са гласували по постоянен адрес, а са били вписани в 

списъка на заличените, тъй като са били подали заявление за 

включване по настоящ адрес. 

Моля да гласуваме този проект на писмо до Враца. Проектът 

е във вътрешната мрежа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: По 

направеното предложение има ли становища. 

Моля, процедура по гласуване на писмото. 

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

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

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, следващото писмо 

е до административния ръководител на Районна прокуратура – 

Габрово. Приложен е списък на гласувалите в нарушение – 

разпечатка от ГД ГРАО, въз основа на извършената проверка на 

гласувалите в нарушение в изборите за народни представители на 

4 април. Приложено е заверено копие от избирателния списък на две 

секции с приложени декларации от две лица, за които съгласно 

списъка на гласувалите в нарушение, има данни за такива 

нарушения. 

Отново едното лице е гласувало по постоянен адрес, при 

положение че е подало заявление за гласуване по настоящ адрес. За 

това лица няма данни да е гласувало два пъти, затова и в този случай 

ви предлагам от проекта на писмо да отпадне частта относно 

Д. С. И., който е гласувал по постоянен адрес, 

при положение че е бил вписан по настоящ адрес по негово 

заявление, пак казвам, защото няма данни той да е гласувал два пъти 

в тези избори. 

Моля за одобрение на проекта на писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако няма 

становища, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колега Баханов, заповядайте в тази точка. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, господин 

председателстващ. 

Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е 

получено писмо от Софийска районна прокуратура с вх. № МИ-09-

332, с което ни изпращат препис от присъда от 06.02.2019 г., която е 

изменена с Решение №154/07.10.2021 г. на Осми въззивен състав на 
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СГС, влязла в законна сила на 07.10.2021 г. Това е за сведение на 

Централната избирателна комисия и привеждане в изпълнение, тъй 

като съгласно посочения съдебен акт, на лицето Ц.  М.  с посочено 

ЕГН и три имена е наложено наказание „лишаване от право да 

упражнява професия или дейност, свързана с участие в 

изборния процес за срок от две години“. 

Информират ни, че въз основа на изложеното и в случай че 

осъдената, свързана с участие в изборен процес, съответното 

трудово или служебно правоотношение следва да бъде прекратено 

на основание чл. 330, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда. 

Да уведомим Софийска районна прокуратура за предприетите 

от нас действия. 

Подготвил съм писмо до „Информационно обслужване“ АД с 

копие до Софийска районна прокуратура, с което ги информираме за 

наложеното наказание на посоченото лице и във връзка с горното 

следва да ни информирате незабавно дали към датата на влизане в 

сила на присъдата – 07.10.2021 г. и към момента горепосоченото 

лице е заемала и заема държавна или обществена изборна длъжност 

– президент, вицепрезидент, кмет, общински съветник и други, като 

и професия или длъжност, свързана с участие в изборния процес. 

Следва да се има предвид от „Информационно обслужване“ 

АД за съобразяване при извършваните в бъдеще проверки във 

връзка с предстоящи избори до изтичане на срока на наложеното 

наказание на лицето – 07.10.2023 г. 

Това е предложението ми за писмо. Същото лице ще бъде 

вписано и в нарочния регистър, който се води към Централната 

избирателна комисия относно влезли в сила присъди по отношение 

на лица, за които има наказание лишаване от права. 

Моля да го подложите на гласуване, ако няма предложения за 

изменение или допълнение на същото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

писмото до „Информационно обслужване“ АД. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР-22-156/29.11.2021 г. – сигнал, от И. К.: „Уважаема 

Централна избирателна комисия все още очаквам решение по този 

подаден сигнал. Моля да го предоставите“.  

Препратил ни е сигналът с този имейл, че е подал сигнал 

срещу лидера на ПП ГЕРБ Бойко Борисов, който сутринта в ефира 

на няколко медии, след като гласува, осъществи недопустима 

политическа агитация срещу един от двамата кандидати за 

президент – Румен Радев. Надява се сигналът да бъде разгледан 

своевременно и да бъде наложена глоба. По това иска да се 

произнесем. 

Уважаеми колеги, предлагам да му изпратим отговор, че по 

този сигнал и по още други за евентуално нарушение на изборните 

правила Централната избирателна комисия се е произнесла със свое 

Решение № 1008-ПВР/21.11.2021 г. Предлагам това да е текст като 

отговор на лицето по имейла. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте направеното предложение. Становища? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов). 

 

Преминаваме към точка осма от дневния ред:  

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1017 – 

може да се запознаете с проект на решение относно промяна в 

състава на ОИК – Борован. 

В Централната избирателна комисия е постъпило 

предложение с вх. № МИ-11-17/1 от 25.11.2021 г. от П. 

С. П., упълномощен представител на коалиция „БСП 

за България“, за промяна в състава на ОИК – Борован, като се 

предлага на мястото на К.  К. – секретар на ОИК, да бъде 

назначена А. М. И.  

Приложени са заявление от К. Ц. К. за 

освобождаването й като секретар на ОИК; декларация по чл. 75 и 

копие от дипломата за завършено висше образование на 

А. М. И. и пълномощно в полза на П. С. П. 

Предвид изложеното и на съответните правни основания, 

посочени в проекта на решението, предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което освобождава като 

секретар на ОИК – Борован, област Враца К.  Ц.  К. със съответното 

ЕГН и анулира издаденото й удостоверение и назначава за секретар 

на ОИК – Борован, област Враца А. М. И. 

със съответното ЕГН. На назначения секретар на ОИК да 

се издаде удостоверение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте проекта на решение.  

Има ли съображения по него? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1022-МИ/30.11.2021 г. 

 

Преминаваме към точка 8а от дневния ред: 

ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 
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Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад 

преписка МИ-27-238/23.11.2021 г., която вече е окомплектована за 

доклад. Към нея има приложено становище и контролен лист.  

Припомням ви, че това е за заседание на ОИК – Бургас, за 

проведено дежурство и заседание. Съгласно приложените справки, 

както и протокол от заседанието и взетото решение във връзка с 

прекратяване правомощията на общински съветник и обявяване на 

избран на следващия в листата, предлагам да бъде одобрен за 

изплащане разход в размер на 1390,52 лв. за проведените дежурство 

и заседание на ОИК съгласно приложената счетоводна справка и 

контролен лист. 

ЗАМЕСНТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становища по предложението? 

Подлагам на гласуване изплащане на възнаграждението на 

ОИК – Бургас. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги с вх. № МИ-27-

229/11.11.2021 г. сме получили искане за изплащане на дежурства от 

ОИК – Сливен, а именно на 21 октомври 2021 г. – председател и 

секретар; на 26 октомври 2021 г. – председател и секретар; на 

28 октомври 2021 г. – председател и секретар и на 8  ноември 2021 г. 

– председател и секретар. 

Всичките тези дежурства са във връзка с постъпила преписка 

от разследващи органи и от МВР по различни преписки за искане на 

информация, която е била предоставена. 

По преписката има контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да се одобри изплащането на тези възнаграждения в 

размер на 726,18 лв. със съответните осигуровки. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Становища по предложението? 

Моля, процедура по гласуване за одобряване 

възнаграждението на ОИК – Сливен. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка девета от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗДОИ. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ. 

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-29-6/26.11.2021 г., като 

това ми е разпределено като заявление за достъп до обществена 

информация, но, очевидно, при разпределянето и в деловодството не 

е установено, че това писмо е във връзка с доклад на колегата 

Гергана Стоянова по вх. № ПВР-29-1/15.11.2021 г., с което 

Централната избирателна комисия е поискала уточнение по 

заявление за достъп до обществена информация от господин Емил 

Богданов. 

Докладвам ви го за сведение и за запознаване. Ще го 

предоставя на деловодството и за председателска резолюция за 

приобщаване към преписката на госпожа Гергана Стоянова за по-

нататъшно процедиране. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Преминаваме към точка единадесета от дневния ред: РАЗНИ. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР-22-155/25.11.2021 г. Писмото е подписано от инженер 

Лефтеров. В него се отправят критики към различни медии във 

връзка с подозренията на автора на писмото, че изборите са били 
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съпроводени с изборни манипулации, но не се посочват конкретни 

факти. Адресирано е с копие до Централната избирателна комисия. 

Няма какво повече да добавя към това и затова го докладвам за 

сведение. 

Заповядайте, госпожо Стоянова, в тази точка. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, моля гласуваме протоколно 

решение, с което да бъде приобщен протокол от секционна 

избирателна комисия за резултатите от проведения нов избор на 

21 ноември 2021 г. Оригиналът на този протокол да бъде приобщен 

към останалите книжа, получени от РИК – Бургас, тъй като същият 

протокол е оригиналът на приетия предходен протокол, заедно с 

решението за образуваната секционна избирателна комисия № 343 

на борда на моторен кораб „Дружба“. Оригиналът е предоставен 

чрез РИК – Бургас, след завръщане на кораба на пристанище Бургас. 

Моля с протоколно решение да приемем да бъде приобщен 

този документ към останалите книжа, съхранявани в Централната 

избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, ще си позволя да се върнем към точка Машинно 

гласуване. 

Във връзка с докладваната от мен в първата част на 

заседанието информация, постъпила от „Информационно 

обслужване“ АД относно несъответствията на изборите, съм 

подготвил писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което ги 

молим да ни предоставят информация за използвани СУЕМГ на 

изборите. 

Моля да се запознаете с него. 

Има ли становища по предложението за писмо. 
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Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил 

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

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, има ли желаещи да се включат в дневния ред? Няма. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия 

поради изчерпване на дневния ред и насрочвам следващото за 

2 декември 2021 г. от 10,30 ч. 

(Закрито в 15,10 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 
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