
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 140 

 

На 2 декември 2021 г. в зала № 238 на Народното събрание се 

проведе заседание Централната избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно изменение на Решение № 719-

МР/12.10.2021 г. относно възнаграждения на членовете на ОИК и 

СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитова, община 

Пазарджик на 21 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Красимир Ципов, 

Димитър Димитров 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Красимир Ципов 

5. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Проект на решение по ЗДОИ. 

Докладват: Любомир Георгиев и Гергана 

Стоянова 

7. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова. 
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8. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум – откривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

2. Проект на решение относно изменение на Решение № 719-

МР/12.10.2021 г. – докладва госпожа Георгиева. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, госпожа Ганчева, Стойчева, 

госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова, господин Георгиев и 

господин Ципов. 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладват госпожа 

Георгиева, госпожа Стойчева и господин Ципов. 

5. Медийни пакети – докладчик господин Димитров. 

6. Проекти на решения по ЗДОИ – докладват господин 

Георгиев и госпожа Гергана Стоянова. 
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7. Доклади по дела, жалби и сигнали – с докладчици госпожа 

Матева и госпожа Елка Стоянова. 

8. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли други предложения? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в Изплащане 

на възнаграждения и в Доклади по административни преписки. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в точка Разни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам и госпожа 

Матева в Машинно гласуване. 

Други предложения? Няма. 

Колеги, моля, режим на  гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред. 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с представения ни от 

„Информационно обслужване“ АД анализ на несъответствията при 

машинното гласуване от изборите на 14-и и на 21 ноември 2021 г. 

сме получили ново писмо от „Информационно обслужване“ АД – 

вх. № ПВР/НС-00-158, с което ни изпращат списък на секциите, в 

които има попълнени протоколи ХМ, съответно ЧХМ – секциите, 

които са преминали към гласуване с хартиени бюлетини.  

Докладвам писмото за сведение и запознаване, като съм го 

предоставил на юристите за използването при изготвяне на 

становището по изпълнението на Договор № 34. 
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Докладвам ви още едно писмо от „Информационно 

обслужване“ АД, постъпило с вх. № ПВР/НС-00-161, които в 

отговор на наше писмо ни изпращат информация относно 

използваните машини за гласуване по изпратения от нас списък. 

Информацията, която получаваме с това писмо, поражда много 

въпроси относно броя на повредените машини, които се намират в 

склада на „Карго-партнер“.  

В тази връзка и с оглед приключване на дейностите по 

Договор № 34 от 1 октомври 2021 г. съм подготвил писмо до „Сиела 

Норма“ АД – може да го видите в моята папка, с което да поискаме 

информация защо не бяха подготвени 140 броя СУЕМГ за Двадесет 

и трети изборен район – София,  за новия избор на 21 ноември 

2021 г., след като се оказва, че е имало достатъчен брой годни 

машини. 

Моля да се запознаете с писмото, и ако нямате възражения, да 

го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмото, докладван от господин Войнов, има ли предложения? 

Няма. 

Моля, процедура по  гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

1 (Севинч Солакова) 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо Председател, моля за 

прегласуване. Не ми е отчетен гласът правилно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на прегласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото, с  което „Карго-партнер“ ни изпратиха фактура за месец 

октомври. За предишното заседание беше изготвено доста кратко 

становище от главния счетоводител и главния юрисконсулт. В тази 

връзка те са подготвили ново становище – вх. № ЦИК-99-266-

2/01.12.2021 г., в което по-подробно са описани дейностите, 

отразени във фактурата. Направен е изводът, че средства за 

извършване на плащане са осигурени по бюджета на Централната 

избирателна комисия и предоставената към фактурата количествено-

стойностна сметка за извършените дейности съответства на 

Приложение  № 1, неразделна част от договора, поради което са 

спазени изискванията на договора и Централната избирателна 

комисия може да заплати стойността на фактурата за месец 

октомври. 

Предлагам да приемем протоколно решение за изплащане на 

фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направения доклад? Няма. 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

2 (Георги Баханов и Ерхан Чаушев) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Главна дирекция „Жандармерия“ с вх. № НС-04-02-307, с което ни 

уведомяват, че в периода от 24-и до 29 ноември 2021 г. на 

територията на склада „Карго-партнер“ са върнати СУЕМГ, както 

следва: от произведените извън страната избори на 24 ноември 

2021 г. са върнати 8 броя машини от Република Гърция; на 

25 ноември 2021 г. са върнати 3 броя, използвани от Молдова и 96 
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броя са използвани за гласуване в Република Турция, като 

устройствата са вкарани на 25 ноември 2021 г. и 4 броя от Република 

Италия. Освен това 5 броя са използвани за гласуване в САЩ и 

6 броя – в Република Малта; 25 броя – в Република Чехия и Австрия. 

Върнати са 12 броя от районните избирателни комисии, използвани 

за разяснителната кампания – Кърджали, Видин и един брой на 

„Сиела Норма“ АД. 

За периода от 24-и до 29-и са внесени общо 160 броя СУЕМГ. 

Ще припомня, че ние изпратихме писмо до Министерството на 

външните работи да ни информират за графика, по който очакват 

връщане на всички машини, използвани на изборите извън страната. 

Докладвам писмото за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбрах, че има машина на „Сиела Норма“ 

АД. Тя не трябва да стои при другите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви становище от А. 

К., П. Ж. и Т. Ц. с вх. № ПВР-22-127/1 от 30 ноември 

2021 г. Припомням, че това становище е във връзка с 

подаден сигнал от Симон Златков, с който ни бяха изпратени 

няколко снимки. Докладвах ви го в предходно заседание, след 

което преценихме, че трябва да бъде дадено за становище от IT 

експертите. В тази връзка ви докладвам изразеното от тях становище 

във връзка с твърденията, направени в сигнала, и с приложените 

снимки.  

Според експертите в сигнала се твърди и се правят внушения, 

които не могат да бъдат потвърдени от съпътстващите снимки. По 

всяко от твърденията е изразено становище и е даден отговор на 

самите твърдения и доколко те са основателни и се подкрепят от 

снимковия материал. Има твърде много техническа информация, 
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която не мога да ви възпроизведа, затова ви предлагам да се 

запознаете. 

Крайният извод на експертите е, че този сигнал има за цел да 

заблуди Комисията и да внесе съмнение относно сигурността на 

машините за гласуване като цяло; не е технически мотивиран, както 

и че в него не са посочени конкретни слабости на машините, а са 

отправени хипотетични твърдения, които не кореспондират с 

използваните технологии изцяло. Също така считат, че авторът на 

текста към сигнала не е специалист, тъй като погрешно използва 

публично известни технически термини. Предлагам ви това 

становище за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към втора точка от дневния ред: 

 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА 

РЕШЕНИЕ № 719-МИ ОТ 12 ОКТОМВРИ 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило 

писмо от Общински съвет – Пазарджик, с вх. № МР-06-

18/26.11.2021 г., с което ни уведомяват, че е направено изменение на 

тяхно Решение № 218/30.09.2021 г. за произвеждане на местен 

референдум в кметство Синитово, община Пазарджик. 

Първоначално определената дата беше 21 ноември 2021 г., на която 

дата не е произведен местният референдум и след изменение на 

съответното решение той е пренасочен за 19 декември 2021 г.  

Припомням ви, че въпросите на референдума са два: 

1. Съгласни ли сте инвестиционното предложение: 

„Изменение и разширение на „Изграждане на площадка за третиране 

на неопасни производствени отпадъци“ да бъде реализирано в 

землището на с. Синитово“? 
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2. Съгласни ли сте инвестиционното предложение 

„Изграждане на площадка за третиране на неопасни производствени 

отпадъци“ да бъде реализирано в землището на с. Синитово? 

На база правните основания ви предлагам да изменим 

Решение № 719-МР, което сме приели на 12 октомври 2021 г., 

свързано с възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за 

произвеждане на местния референдум в с. Синитово, като навсякъде 

датата 21 ноември, се чете 19 декември 2021 г. и в т. 2 на решението 

– датата 14 ноември 2021 г., се чете също 19 декември 2021 г., както 

и в т. 3 на решението текстът „извън посоченото в т. 3“ да се чете 

„извън посоченото в т. 2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този 

проект? Няма. 

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

Решението е № 1023-МР/02.12.2021 г. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям 

докладна записка – вх. № ЦИК-09-480/02.12.2021 г., във връзка със 

сключените граждански договори със служители от Народното 

събрание, които подпомагаха дейността на Централната избирателна 

комисия в периода по подготовка, произвеждане на изборите и 

приемането на документите от районните избирателни комисии и от 

секциите извън страната.  

Към докладната записка са приложени всички отчети, които са 

представени към момента – 58 броя са сключените договори. 
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В докладната записка изрично се подчертава, че е било 

одобрено сключване на граждански договор с В. М. М., но поради 

обективни причини с лицето договор не е сключен. Всички средства 

са по план-сметката. 

Предлагам ви да одобрим така представените 58 броя отчети 

от служителите на Народното събрание за извършената дейност по 

подпомагане на Централната избирателна комисия. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този направен доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване за одобряване работата на 

служителите от Народното събрание и извършване на плащането по 

съответните договори във връзка с дейностите по подпомагане 

работата на Централната избирателна комисия. 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка: ЦИК-

09-479/02.12.2021 г. Знаете, имаме сключени граждански и трудови 

договори, като трудовите договори са съгласно чл. 39, ал. 5 от 

Правилника на Централната избирателна комисия.  

Гражданските договори, сключени с В.  Н.,  Д.  И. и М.    К.,  

са със срок до 3 декември 2021 г., включително и трудовите  договор

и с  Е.   Д.,      А.    Г., М.     М. и    Р.     В. 

В докладната записка се предлага сключване на допълнително 

споразумение със срок до 13 декември 2021 г с 

В. Н., Д. И. и М. К., които са на граждански договор до 

3 декември 2021 г. 

Предметът на договора е посочен, дейностите, които ще бъдат 

възложени,     са във връзка с приетите изборни книжа в Централната  
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избирателна комисия – подреждане, систематизиране, изготвяне 

на описи, включително на избирателните списъци от гласуването 

извън страната. 

Предлагам да приемем протоколно решение за одобряване 

сключването на граждански договори с тези лица със срок до 

13 декември 2021 г. Във връзка с извършената работа по трудовите 

договори в докладната записка са посочени мотиви на лицата, 

ангажирани по тези трудови договори, да бъдат изплатени награди в 

размерите, посочени в докладната записка. Всички средства ще 

бъдат изплатени по план-сметката. 

Предлагам да приемем тези протоколни решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване по направените предложения въз 

основа на направената докладна записка на директора на дирекция 

„Администрация“. 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, одобрихме проекта на 

граждански договор, приложен към докладната записка, защото е 

част от всички предложения, направени с тази докладна. 

На следващо място, представям докладна записка: ЦИК-09-

459-2/30.11.2021 г. Става въпрос за сключване на допълнително 

споразумение към договор за обществена поръчка – № 36/2021 г. 

между Централната избирателна комисия и „Информационно 

обслужване“ АД, с оглед на допълнително възложените дейности. 

Към докладната записка са представени всички материали и 

документи, свързани с възлагането, приемането и изпълнението на 

допълнителните дейности. Знаете, бяхме сезирани официално от 

изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД – 
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ПВР-НС-00-138/13.11.2021 г., с представени доказателства по 

изпълнението на дейностите и посочена обща стойност на договора. 

Поискахме да бъдат обосновани и конкретно посочени 

размерите на отделните извършени дейности, а към договора по 

обществената поръчка юридическата обосновка е представена с 

вх. № ЦИК-09-459/16.11.2021 г., и допълнително становище с 

вх. № ПВР/НС-000-32-1/21.10.2021 г. 

С писмо от „Информационно обслужване“ АД получихме 

както обосновката, така и посочените конкретни дейности, които са 

изпълнени въз основа на възлагане от Централната избирателна 

комисия.  

С вх. № ПВР/НС-00-155/30.11.2021 г. получихме и проекта на 

допълнителното споразумение, което е изработено в Централната 

избирателна комисия в окончателната му редакция. Проектът е 

приложен към докладната записка. Общата стойност по 

допълнителното споразумение е по-малка от 20% от общата 

стойност по договора за обществена поръчка и тъй като са 

изпълнени условията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки, предлагам с протоколно решение Централната избирателна 

комисия да одобри сключването на допълнително споразумение към 

Договор за обществена поръчка № 36/15.10.2021 г. с 

„Информационно обслужване“ АД и да упълномощим председателя 

да подпише този договор. 

Представен е контролен лист от финансовия контрольор, 

приложен към докладната записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така представеното предложение за сключване на 

допълнително споразумение с „Информационно обслужване“ АД за 

дейностите, които бяха извършени допълнително, извън сключения 

стар договор? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам в тази точка да ви 

докладвам становище, което да депозираме в Административен съд 

– София-град, във връзка с разпореждане на Административен съд – 

София-град, по адм. д. № 11193/2021 г., образувано по молба на 

„Сиела Норма“ АД с искане за налагане на глоба на основание 

чл. 304 АПК на председателя на Централната избирателна комисия 

за неизпълнение на влязло в сила съдебно разпореждане от 

5 ноември 2021 г. 

Подготвила съм становище, тъй като съм преработила 

изготвеното от юристите, което се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали, с което, най-напред да изразим 

становището, че не председателят на Централната избирателна 

комисия е ответник по делото, а Централната избирателна комисия 

като колективен орган на посочените правни основания, и че всички 

преписки, които постъпват в Централната избирателна комисия, се 

докладват в Централната избирателна комисия, взима се решение, 

което се подписва от председателя и секретаря, както е предвидено в 

Изборния кодекс. 

Отделно от това, да изразим становище и да опишем 

фактическата обстановка, а именно, че разпореждането на 

заместник-председателя на Административен съд – София-град за 

окомплектоване на административните преписка, по която беше 

образувано дело № 11154, е получена от Централната избирателна 

комисия на 5 ноември 2021 г., петък, в 14,20 ч., разпределена е 

съгласно правилата, докладвано е от мен в т. Доклади по дела, жалби 

и сигнали на следобедно заседание, което е започнало в 18,00 ч. 

Взето е решение и административната преписка е окомплектована, 

след което, в понеделник – първият възможен работен ден, видно от 
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вх. № на писмото до Административния съд, административната 

преписка е депозирана в Административен съд – София-град, с което 

Централната избирателна комисия счита, че разпореждането на 

заместник-председателя на Административния съд е изпълнено 

незабавно, поради което не са налице основанията за налагане на 

глоба на председателя на Централната избирателна комисия. 

Искането следва да бъде оставено без уважение. 

Искам да допълня, колеги, предлагам към становището да 

приложим заверено копие от писмото с входящия номер на 

Административен съд – София-град, от което се установява, че е 

изпълнено незабавно разпореждането; препис-извлечение от 

протокола на заседанието, проведено на 5 ноември 2021 г. и препис-

извлечение от протокола от днешното заседание, след като 

гласуваме становището. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения проект на становище има ли предложения по текста 

или допълнения? Няма. 

Моля, режим на гласуване с протоколно решение да одобрим 

този проект, който да бъде предоставен в указания от 

Административния съд срок, с приложенията към него. 

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, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в заседанието на 30 ноември ви 

докладвах за запознаване писмо от Министерството на правосъдието 

за предоставяне на информация с оглед изготвяне на становище на 

българската държава по жалба № 24-108/15 „Местан срещу 

България“ пред Европейския съд по правата на човека. 

Министерството на правосъдието изискваше информация от нас, 

която е подготвена. Писмото се намира във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали. Моля да се запознаете с текста.  
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Към писмото е подготвено и приложение с описаните в самото 

писмо решения, сигнали и актове за установяване на 

административно нарушение – там, където все още се съхраняват, 

тъй като се оказа, че от 2014 г. вече са предадени за унищожаване и 

не се съхраняват, а решенията са разпечатани от нашата интернет 

страница. 

По последния въпрос – как е завършил евентуалният съдебен 

контрол на тези решения, насочваме към областните управители, 

които са издали наказателните постановления за резултата от 

оспорването им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да се 

запознаете с проекта на писмото. 

Колеги, моля за изказвания или предложения, ако сте се 

запознали. 

Ако няма, моля, режим на 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 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо от Обществения 

съвет с вх. № ЦИК-12-56/30, с което ни информират, че на 

15 септември са ни изпратили решението за избор на ново 

ръководство на Обществения съвет, а на 24 септември са ни 

изпратили предложение за приемане на две нови организации за 

членове, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс, но 

понеже все още нито едно от двете обстоятелства не е отразено на 

сайта на Комисията и не са получили отговор, ни изпращат това 

писмо за напомняне, както и ни молят да им предоставим копие от 

стенограмата от срещата на членове на Обществения съвет с 

членовете на Централната избирателна комисия относно броенето на 

контролните разписки, която се проведе в сградата на Комисията. 
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Колеги, припомням ви, по първите две обстоятелства – избор 

на ново ръководство, както и за новите членове, съм ви докладвала 

писмата, които са пристигнали, но ги оставихме за работно 

обсъждане, тъй като по избора на председател имаше постъпило 

възражение от заместник-председателя на Обществения съвет 

Стефан Манов. По отношение избора на нови членове трябва да се 

вземе решение от Централната избирателна комисия, доколкото в 

състава на Обществения съвет има организации, които не отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс, за да бъдат членове, след 

измененията на Изборния кодекс. По информацията на заместник-

председателя на Обществения съвет има организации, които 

формално са членове, но не изпълняват задълженията си и на 

основание правилата би трябвало да бъдат изключени. Във връзка с 

това ви предлагам да направим работно обсъждане по тези въпроси 

и едва след това да вземем решение как да процедираме. По 

отношение на стенограмата от срещата във връзка с броенето на 

контролните разписки предложението ми е да им изпратим на 

електронната поща протокола от срещата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика да им 

предоставим протокола от проведената съвместна среща. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик в тази точка – госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви вх. № МИ-29-1/01.12.2021 г. – заявление 

за достъп до обществена информация от господин М. 

В. М.  Желае да му бъде предоставена обществена 

информация относно писмено уведомление, изпратено до ОИК 
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Столична от лицето Р. Г. С., настоящ кмет 

на Район „Красно село“ след обявяването на изборните резултати 

на 4 ноември 2019 г. от проведените на втори тур в област София-

град местни избори, именно че не заема длъжността или не 

осъществява дейност по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Сочи, че иска 

копие на материален носител. 

Колеги, докладвам ви заявлението в съответствие с нашите 

вътрешни правила и чл. 8, ал. 2 и предвид характера на исканата 

информация не предлагам да бъде назначена комисия. Считам, че 

чрез директора на дирекция „Администрация“ следва да се възложи 

на юрист да изготви становище за процедиране на тази преписка в 

съответствие с основните разпоредби на Закона за достъп до 

обществена информация.  

Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

предложение? Няма. 

Госпожо Ганчева, моля с резолюция към съответните 

служители. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви, че с вх. 

№ МИ-15-354/30.11.2021 г. са пристигнали заявления-декларации на 

нови членове на съответната политическа сила за попълване на ОИК 

– Ракитово, но тъй като отново не е окомплектована в пълнота, ви 

докладвам сега за сведение. При окомплектоване на преписката ще я 

върна с проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, връщам отново на доклад 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-469/29.11.2021 г. относно 

заплащане по Договор № 35 от 12 октомври 2021 г., сключен с 

„АДВЕР ТЕХ“  ООД. Към докладната записка са приложени 

приемо-предавателен протокол за изработеното от АДВЕР ТЕХ във 

връзка със сключения договор, както и фактура, по която да се 

извърши плащането. 
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Предлага се да се одобри извършването на плащане на АДВЕР 

ТЕХ ООД в размер на 27 хил. лв. без ДДС или 32 400,00 лв. с ДДС 

по представената фактура, като плащането се извърши по план-

сметката за изборите по § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад има ли изказвания или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); 

против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата докладна записка е с 

вх. № ЦИК-09-468/25.11.2021 г. относно заплащане по Договор № 42 

от 21 октомври 2021 г., сключен с БТВ „Медия груп“ ЕАД, към 

който са приложени приемо-предавателен протокол и становище, 

като се предлага Централната избирателна комисия да извърши 

плащане по представената фактура в размер на 157 404,23 лв. с ДДС. 

По представените фактури плащането да се извърши по план-

сметката за изборите – § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

вашите изказвания. 

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 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата докладна записка е с 

вх. № ЦИК-09-476/30.11.2021 г. относно заплащане по Договор № 41 

от 21 октомври 2021 г., сключен с „ФОКУС НУНТИ“ ООД. 

Към докладната записка са приложени приемо-предавателен 

протокол, както и фактура на стойност 5,178 лв. с включено ДДС. 
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Предлага се Централната избирателна комисия да извърши 

плащането по въпросната фактура при наличие на средства за 

извършване на това плащане по договора, като то се извърши по 

§ 10-20 от план-сметката за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за изказвания 

по този доклад. Няма. 

Режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващата докладна записка – вх. 

№ ЦИК-09-475/30.11.2021 г., е относно заплащане по Договор № 44 

от 21 октомври 2021 г., сключен с „Дарик радио“ АД. 

Към докладната записка са приложени приемо-предавателен 

протокол във връзка с изпълнение на дейностите по сключения с 

„Дарик радио“ АД договор и фактура в общ размер 10 хил. лв. без 

включен ДДС или 12 хил. лв. с включен ДДС. Плащането по 

фактурата се предлага да бъде извършено по план-сметката за 

изборите – § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

във връзка с плащането по договора, сключен с „Дарик радио“ АД? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-09-

477/30.11.2021 г. относно заплащане по Договор № 43 от 

21 октомври 2021 г., сключен с „ИНВЕСТОР.БГ“ АД с приложени 
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към докладната приемо-предавателен протокол за извършените 

дейности по договора, сключен с „ИНВЕСТОР.БГ“ АД, фактура в 

общ размер на 38 хил. 32 лв. с включен ДДС, като плащането се 

извършва от план сметката за изборите по § 10-20. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този доклад има 

ли изказвания? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, във връзка с разяснителната кампания, госпожо 

Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви справка с вх. № ЦИК-99-

268/26.11.2021 г. относно излъчването на брифингите на 

Централната избирателна комисия и е приложена фактура за 

плащане на извършените услуги.  

Припомням, че на 28 септември колегата Стойчева е 

докладвала докладна записка с посочен номер във връзка с 

необходимостта да бъдат излъчвани брифингите на Централната 

избирателна комисия през фейсбук страницата и на YouTube канала 

на Централната избирателна комисия. Събрани са били три оферти, 

като съгласно офертата е одобрено извършването на тази услуга да 

бъде направено от Агенция БГНЕС. По докладваната от мен фактура 

е изготвен и контролен лист за предварителен финансов контрол от 

30 ноември 2021 г. 

Моля да вземем протоколно решение да бъде извършено 

плащането по фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този доклад? 

Моля с протоколно решение да одобрим плащането по 

представената фактура и другите документи към нея. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Госпожо Стойчева, продължете с Вашите доклади. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, едно съобщение: във връзка с 

приключилата разяснителна кампания за изборите за президент и 

вицепрезидент предлагам да свалим от страницата бутона 

„Разяснителна кампания“ и симулатора за гласуване с машина, за 

което да бъде уведомено „Информационно обслужване“ АД, които 

поддържат интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с получено писмо в 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-04-02-303/1 от 19 

ноември 2021 г. по извършвана проверка в Столичната дирекция на 

вътрешните работи може да се запознаете с проект 2302 в папка с 

моите инициали. Проектът съдържа исканата информация относно 

двете лица, за които имаше запитване дали са подавали заявление за 

гласуване извън страната. 

Моля с протоколно решение да одобрим изпращането на това 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

има ли бележки или предложения? Няма.  

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. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Само един доклад имам в тази 

точка. Връщам на доклад преписка с вх. № НС-08-250, което е 

запитване от Софийски военен съд във връзка с проверка по 

отношение на едно лице дали е подало заявление – електронно, или 

на хартия за гласуване извън страната в изборите за президент и 

вицепрезидент. Писмото е с проектен номер 2299 

Проверката показа, че лицето не е подавало такова заявление. 

В този смисъл съм подготвила отговор до Софийски военен съд. 

Моля да бъде гласувано писмото, с което да им отговорим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по това писмо до Софийски военен съд. 

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. 

Колеги, прекъсвам заседанието за десет минути за 

проветряване на залата. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващ докладчик в точка трета – госпожа Гергана 

Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

постъпило писмо с вх. № МИ-06-768 от община Пловдив, което е в 
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отговор на запитване от Районна прокуратура – Пловдив, с копие до 

Централната избирателна комисия във връзка с документи относно в 

коя секция е гласувало посоченото лице в писмото. С този отговор 

община Пловдив дава сведение относно гласуването на лицето в 

секция в района на община Пловдив. 

Докладвам ви го само за сведение, тъй като Централната 

избирателна комисия е посочена в копие. 

Следващият ми доклад – в моя папка от днешна дата има 

подпапка във връзка с проведен конкурс за длъжността „системен 

администратор“. В подпапката са сложени документните от 

провеждането на процедурата – протоколи и формуляри за оценка. 

Към момента ви докладвам тези материали за сведение и 

запознаване. Предлагам ви кратко работно обсъждане, след като се 

запознаете, за да коментираме проведения подбор и в по-късната 

фаза на заседанието да бъде взето решение относно приключването 

на процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви проект на писмо до 

кмета на община Самуил  – вх. № НС-14-52. Господин кметът иска 

от Централната избирателна комисия да му разреши достъп до 

запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и 

материали от изборите, произведени през 2021 г.  

Моля да погледнете проекта на писмо в папката с мои 

инициали и да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо имате ли бележки или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма. 
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Господин Ципов, заповядайте в тази точка. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № 

МИ-04-02-414/29.11.2021 г. от Районно управление на МВР – 

Хасково, с което искат във връзка с извършена проверка по описа на 

Районна прокуратура – Хасково, да се предоставят копия от 

Методическите указания на Централната избирателна комисия по 

прилагане на Изборния кодекс в местните избори на 27 октомври 

2019 г. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо, с което 

уведомяваме началника на Районно управление – Хасково, че 

Централната избирателна комисия вече е изпратила като 

приложение Методическите указания с отговора на писмото, с което 

Районна прокуратура – Хасково, е сезирана за данни за 

престъпление по чл. 168 от Наказателния кодекс. Освен това, че сме 

уведомени за писмо на главния секретар на МВР от 16 септември 

тази година, че основните структури на Министерството на 

вътрешните работи са информирани за всички надлежни действия, 

предприети от страна на Централната избирателна комисия и в 

заключение, предоставяме линк на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, с който може да се запознаят с 

Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс от 

секционните избирателни комисии в изборите за общински 

съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

имате ли изказвания или предложения? Няма. 

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, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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В моя папка има две постъпили преписки: вх. № ПВР/НС-00-

160/01.12.2021 г. С нея „Информационно обслужване“ АД ни 

информира за данните от въпросите, които съдържа питането на 

ОССЕ. Писмото е малко дълго и трябва да се съкрати. В този смисъл 

ви предлагам да го погледнете за запознаване и на следващо 

заседание ще одобрим евентуално отговора, който ще изпратим на 

ОССЕ в малко по-кратък вариант, тъй като господин Г. , който е 

написал отговора, е направил много подробно представяне най-вече 

в частта „брой избиратели“ в изборите за народни представители, 

президент и вицепрезидент – кое как се определя, откъде се 

получава и така нататък. Отговорът е много технически и смятам, че 

трябва да бъде малко съкратен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с предоставената от „Информационно обслужване“ АД 

информация от базата данни, с която разполага Централната 

избирателна комисия. Мисля, че във връзка с поставените въпроси 

от Мисията на ОССЕ трябва да изготвим проект на отговор въз 

основа на данните, които в момента ни докладвахте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР/НС-00-159 е постъпило 

предложение на „Информационно обслужване“ АД от А. 

С. да одобрим Раздел 1, 2 и 3 от извадка от това как би изглеждала 

бюлетината. Има го като архивиран файл. Докладвам ви го също за 

запознаване. Напомнят ни, че трябва да представим увода, за да 

може да се пристъпи към предпечатна подготовка на бюлетината. 

Имаме извадка от Раздел I, Раздел II, както и данните от РИК – 

Благоевград. Става въпрос за изборите от 14 и 21 ноември тази 

година. Не съм се запознал подробно. В момента го докладвам 

за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете се материалите по този доклад и когато провеждаме 

работна група да обсъдим организацията на работата по подготовка 

на текстовете за бюлетина, да можем да го разгледаме по-подробно. 

Госпожо Солакова, заповядайте в точка трета. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, знаете, че във 

връзка с постъпило писмо от областния управител на област Смолян 

изпратихме писмото му до районната избирателна комисия с искане 

за изразяване на становище. Получили сме становището на РИК – 

Смолян, с вх. № ПВР-15-138/012.2021 г. Тъй  като областният 

управител се позоваваше на Решение № 542 относно сътрудниците, 

които районната избирателна комисия има право да привлече 

допълнително извън специалистите, които подпомагат дейността на 

районните избирателни комисии – че те могат да привличат такива 

технически сътрудници след съгласуване с областния управител. 

Видно от становището на районната избирателна комисия, с 

изх. № 497/30.11.2021 г., адресирано до председателя на 

Централната избирателна комисия и до министър-председателя с 

копие до областния управител на област Смолян, става дума за взети 

решения от районната избирателна комисия, с които са приели да се 

гласува еднократно допълнително възнаграждение на привлечените 

специалисти, с които към момента има сключени граждански 

договори между областния управител и тези специалисти въз основа 

на решението на районната избирателна комисия. Става дума за 

девет лица, поименно посочени в писмото. Районната избирателна 

комисия е приела, че именно лицата, ангажирани с работата на 

комисията в продължение на два месеца, биха били най-полезни и в 

периода, в който ще подпомагат дейността на РИК по подготовката 

на документите за връчване на секционните избирателни комисии 

при приемане на документите от СИК, както и подготовката на 

документите за предаване на Централната избирателна комисия, тъй 

като те са запознати с естеството на работата и вече са навлезли в 

тази дейност, изпълнявайки я в рамките на тези два месеца. 

По отношение на липсата на съгласуване РИК посочва, че 

такава е била практиката и на предходните избори – на 11 юли 

2021 г. Позовават се на практика, създадена от самия областен 

управител, когато с Решение № 141-22-46-НС/10.07.2021 г. РИК е 

ангажирала допълнително и е определила еднократно 
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възнаграждение на назначените към РИК – Смолян, специалисти 

експерти и специалисти технически сътрудници, без да бъде 

съгласувано с областния управител господин С. С.. 

Предлагам ви да изпратим писмо до областния управител с 

копие до РИК – Смолян, а преди това и  до министър-председателя 

със становище да бъдат изплатени възнагражденията на 

техническите сътрудници, на специалистите, които са били 

ангажирани и за които има взети решения от РИК за допълнително 

възнаграждение, както поименно са посочени в това становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за писмото до областния управител на област Смолян. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо 

от РИК – Кърджали, с вх. № ПВР/НС-15-323/30.11.2021 г., с което 

ни уведомяват, че са констатирали липса на още един избирателен 

списък в село Бойно, община Кърджали. Тъй като мандатът на РИК 

изтика тази седмица, предлагам ви днес да изпратим писмо до кмета 

на община Кърджали  – да се извърши проверка за наличие на този 

избирателен списък по аналогия с предходните писма, които 

изпратихме. В случай че се намерят данни, че се намира в 

помещението, да предприемат необходимите действия и да поискат 

разрешение от Централната избирателна комисия. С оглед на това, 

че мандатът изтича, да изпратим до РИК – Кърджали, писмо, с което 

да поискаме данни за състава на секционната избирателна комисия, 

както и телефон за връзка с тях. 

Предлагам да гласуваме едновременно двете писма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-22-383/30.11.2021 г. от Симона Владимирова, която 

поставя въпрос защо е различно възнаграждението на членовете в 

различни общини, но тя не ни предоставя информация за кои 

общини става дума. Мога да ви го докладвам само за сведение. Не 

знам, ако има такива разлики, на какво се дължат. Ако имахме 

информация за кои общини става въпрос, щяхме да поискаме 

извършване на проверка по начисляването на възнагражденията на 

секционните избирателни комисии. Докладвам за сведение. 

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ПВР/НС-6-

227/30.11.2021 г. от Район „Одесос“. Кметът на района ни уведомява 

за приключила процедура по преценка за предаване и унищожаване 

на изборни книжа и материали, които не подлежат на архивиране от 

произведените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители; 

на 6 и 13 ноември 2016 г. избори за президент и вицепрезидент и 

национален референдум, а на 13-ти нов избор за президент и 

вицепрезидент. Приложено е копие от заповед на кмета от 

23 ноември 2021 г., заедно с протокол от 27 ноември 2021 г. 

Комисията е посочила, че унищожаването ще се извърши от 

определена фирма и има представен протокол за унищожаването на 

тези архивни документи с изтекъл срок на съхранение и които не 

подлежат на съхранение. Искам да ви посоча, че 3520 архивни 

документа с изтекъл срок, както и печати, използвани в предходни 

избори са предоставени за унищожаване съгласно Решение № 12-

44/2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви писмо от Печатницата на БНБ с вх. № ПВР/НС-

26-18/01.12.2021 г. във връзка с изпълнение на Договор № 37 от 15 

октомври 2021 г. Те ни уведомяват, че в Печатницата на БНБ, 
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Демакс АД, „Печатница ЕА“ АД ще се извърши проверка на 

технологичния брак, получен при производството на бюлетините за 

гласуване в изборите на 14-ти и 21 ноември 2021 г., както и за 

частични местни избори. Посочени са датите в отделните печатници. 

Предлагам да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с 

уточнението, че Централната избирателна комисия няма да изпрати 

свои представители и да ни предоставят екземпляри от протоколите 

съгласно Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

изпратим писмо до административния ръководител на Районна 

прокуратура – Благоевград, във връзка с извършената проверка от 

ГД ГРАО за гласуване в нарушение на Изборния кодекс, както и 

данни за гласуване повече от един път. Става дума за изпращане на 

писмо с приложени документи, заверени копия от документи, от 

които може да се направят изводи за наличие на данни, че няколко 

лица са гласували повече от един път. 

Моля да гласуваме писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 
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Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

искане от ОИК – Видин, с вх. № МИ-27-247/30.11.2021 г. за 

изплащане на възнаграждение за едно дежурство, осъществено от 

председателя на комисията във връзка с подготовка на справка по 

писмо от Трето районно управление – Варна. Сумата е в размер на 

95,76 лв. Приложени са изискуемите документи, включително 

контролен лист и счетоводна справка. 

Предлагам да одобрим исканата сума за ОИК – Видин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение за изплащане възнаграждение за дежурство на 

колегите от ОИК – Видин. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-

240/25.11.2021 г. е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждения на членовете на ОИК – Левски, за дадено дежурство 

на 23 ноември и проведено заседание на 24 ноември 2021 г., на което 

е прието решение за предсрочно прекратяване пълномощията на 

кмет на кметство Асеновци. 

Към искането са приложени контролен лист и счетоводна 

справка за размера на исканите възнаграждения, които са на 

стойност 1 173,6 лв., заедно с осигурителните вноски.  

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

възнагражденията. 

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, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-

245/30.11.2021 г. искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Чепеларе. Документацията е съпроводена с всички необходими 

документи за взетите решения. Става дума за проведени заседания 

на 10 ноември 2021 г., в което са участвали председател, зам.-

председател, секретар и 7 членове, както и на 25 октомври 2021 г., в 

което са участвали председател, заместник-председател, секретар и 8 

членове. Общата сума, която иска да бъде изплатена под формата на 

възнаграждение е 1731,66 лв., заедно с осигурителните вноски. Към 

комплекта документи има представен и контролен лист за 

извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор 

преди поемане на задължение. 

Предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждения на ОИК – Чепеларе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме с 

протоколно решение изплащане на възнагражденията на членовете 

на ОИК – Чепеларе. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Колеги, от ОИК – Дупница, с вх. № МИ-27-246/30.11.2021 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение за едно 
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заседание, което е проведено на 24 ноември 2021 г. На това 

заседание са присъствали 9 членове, включително председател, зам.-

председател и секретар. Разгледано е предсрочното прекратяване на 

пълномощията на един от избраните общински съветници и 

неговото заместване със следващия от листата. 

Имаме счетоводна справка за 246,13 лв., както и контролен 

лист. Приложени са документи – протокол, извлечение от 

решенията, Решение № 263 на ОИК – Дупница. 

Предлагам да одобрим изплащането на поисканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване изплащане на възнаграждение на ОИК – Дупница. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Следващ докладчик – господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря,  госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило пискане с вх. 

№ МИ-27-243/29.11.2021 г. от ОИК – Червен бряг, за проведено 

дежурство на 26 ноември 2021 г. и заседание на 29 ноември 2021 г. 

Дежурството е проведено в състав: председател, секретар и член; 

заседанието е проведено в състав: председател, двама зам.-

председатели, секретар и 8 членове. Приложени са всички 

необходими документи. Заседанието е за предсрочно прекратяване 

пълномощията на общински съветник. 

Преписката е окомплектована с всички изискуеми документи 

съгласно Изборния кодекс и решение на Централната избирателна 

комисия. Наличен е контролен лист и счетоводна справка за размера 

на исканото възнаграждение в размер на 1 252,86 лв. с 

осигурителните вноски, включващо заседанието и дежурството. 
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Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на 

посочената сума от ОИК – Червен бряг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за изплащане на възнаграждение на ОИК – Червен 

бряг. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото искане е с вх. МИ-27-

241/25.11.2021 г. за изплащане на възнаграждения от ОИК – Стара 

Загора. Колегите от ОИК – Стара Загора, желаят да им бъдат 

изплатени възнаграждения за проведени заседания, както следва: на 

10 ноември дежурство от председател, секретар и член; на 

11 ноември дежурство с председател, секретар и член; на 12 ноември 

дежурство от председател, секретар и член; на 17 ноември 

дежурство от председател, секретар и член, които са по искане на 

ОД на МВР – Стара Загора; на 23 ноември 2021 г. заседание с 

председател, двама зам.-председатели, секретар и 11 членове, като 

заседанието е проведено във връзка с предсрочно прекратяване 

правомощията на общински съветник и обявяване за избран 

общински съветник следващият от листата на ПП „Възраждане“. 

Към искането са приложени заверени копия от всички 

документи, имащи отношение към искането. Също така има и 

контролен лист от Централната избирателна комисия за извършен 

предварителен контрол и счетоводна справка, от която е видно, че 

общата сума за исканите възнаграждения е в размер на 2 276,30 лв. 

за проведените четири броя дежурства и едно заседание от ОИК – 

Стара Загора. 

Моля да подложите на гласуване одобряването на исканите 

възнаграждения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за изплащане възнагражденията на ОИК – Стара 

Загора. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

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

244/30.11.2021 г. от ОИК – Ветово. Колегите от Ветово желаят да им 

изплатим възнаграждение за две дежурства на председателя на 

15 ноември и 29 октомври 2021 г. Едното дежурство е във връзка с 

изготвяне на писмено становище по административно дело и 

другото е за участие в съдебно заседание. Има контролен лист и 

счетоводна справка, изготвени от счетоводството на Централната 

избирателна комисия, видно от които общата сума за изплащане за 

двете дежурства е на стойност 191,52 лв. Приложени са 

доказателства във връзка с искането за изплащане на 

възнаграждението, включително и протокол от съдебното заседание, 

в което е участвала председателката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за изплащане на възнагражденията на ОИК – Ветово. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-06-760/30.11.2021 г. е 

постъпило искане от ОИК – Ветово, адресирано до кмета на община 

Ветова и копие до Централната избирателна комисия относно 

изплащане на суми по командировъчни заповеди на членове на ОИК 

– Ветово. Искането е подписано от председател, зам.-председател и 
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четирима членове, като ни информират, че са представили в 

администрацията на община Ветово командировъчни заповеди за 

изплащане на суми относно проведени заседания и дежурства, 

свързани с работата на комисията. Последните командировъчни, 

които община Ветово е изплатила, са за заседания и дежурства до 

месец май 2020 г. Именно за проведените заседания от месец юни 

2020 г. до настоящия момент не са изплащани дължимите суми, 

въпреки че многократно е напомняно на общинската администрация 

за това. Досега нямат никакъв отговор от страна на общината защо 

не са заплащани командировъчни. ОИК – Ветово напомня писмено, 

че общината не е изпълнила задължението си да заплати на 

членовете на комисията суми съгласно заповеди за командироване. 

Изброени са поименно номерата на заповедите за командироване, 

приложени са оправдателни документи за депозиране до кмета на 

община Ветово, които към момента се намират и в общинската 

администрация.  

Обръщат се официално към кмета на община Ветово с молба 

да се изплатят дължимите суми съгласно заповедите за 

командироване в разумен и кратък срок. ОИК смята за необходимо 

да уведоми Централната избирателна комисия за това неизпълнение 

на задължението на общинската администрация към членовете на 

комисията, тъй като комисията не получава повече от една година 

отговор на въпроса поради какви причини не се изплащат 

командировките на членовете. Молят ни за съдействие относно 

изплащане на сумите. 

Колеги, независимо, че ние сме в копие, предлагам да 

изпратим писмо – видно от писмото, колегите молят за съдействие –

до кмета на община Ветово, за становище какви са причините за 

неизплащане на суми по командировъчни заповеди, свързани с 

работата на членове на ОИК – Ветово. Да напомним в писмото, че 

разходите за командировъчни се изплащат от съответната местна 

общинска администрация. Това е предложението ми – да изготвим 

писмо с това съдържание. 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, изчерпахме тази точка. 

 

Връщаме се към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх. 

№ НС-09-142/01.12.2021 г. от Софийска градска прокуратура. 

Желаят да ги уведомим дали Асен Георгиев Балтов с посочено ЕГН 

е бил кандидат за депутат на изборите за Народно събрание през 

2021 г. и дали е избран за такъв след провеждането им. 

Подготвил съм писмо, което е качено във вътрешната мрежа. 

Понеже справката е за трите вида избора, предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“ АД дали въпросното лице е 

било кандидат за народен представител в Четиридесет петото, 

Четиридесет и шестото и Четиридесет и седмото Народно събрание 

и дали е избиран за такъв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам ви вх. № МИ-00-

16/01.12.2021 г. Правихме запитване във връзка с постъпило искане 
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от Софийска районна прокуратура по отношение на Ц. Ц. 

М. с посочено ЕГН, тъй като по отношение на това лице е наложено 

наказание с влязла в сила присъда „лишаване от право да упражнява 

професия или дейност, свързана с участие в изборния процес за срок 

от две години“. С цитирания преди малко входящ номер от 

„Информационно обслужване“ АД сме получили отговор, че 

посоченото в писмото лице не е регистрирано като кандидат за 

народен представител, член на Европейския парламент, президент, 

вицепрезидент, кмет или общински съветник, съответно не е 

избирана на такава длъжност. Посоченото лице е добавено в списъка 

на осъдените с влязла в сила присъда в срок от две години и 

ще се има предвид при бъдещи проверки. 

Колеги, считам, че информацията, която ни е предоставена от 

„Информационно обслужване“ АД не е пълна с оглед на това, че 

лицето е осъдено на лишаване от право да упражнява професия или 

дейност, свързана с участие в изборния процес за срок от две 

години, който включва и участието на лицето като член на РИК, 

СИК, ОИК и така нататък.  

Предлагам да направим още едно запитване до 

„Информационно обслужване“ АД за евентуално установяване на 

такива факти по отношение на осъденото лице – заема ли 

посоченото лице длъжност, свързана с участие в изборния процес, 

съответно трудово или служебно правоотношение следва да бъде 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Определям госпожа Матева да води заседанието за малко. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега, 

Баханов, имате ли други доклади? 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

Първата преписка е с вх. № НС-24-852, с която е постъпило 

искане от Телевизия „Евроком“ за изплащане на сумата от 

31 хил. 8 лв. Представена е оригинална фактура. Сумата трябва да 

бъде изплатена заради сключен договор и одобрен от нас с вх. 

№ НС-24-580 между телевизията и ПП БНО. 

Представени са приемо-предавателен протокол, както и 

документи за това, че медийният план е изпълнен. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е с вх. № ПВР-

24-273/20.11.2021 г., с която „Радиокомпания Си. Джей“ – това е 

БТВ радио е поискала да изплатим сумата, която е сключена по 

договор ПВР-24-246. Представен е приемо-предавателен протокол, 

както и сертификат за излъчването на рекламата – документиран. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 901,98 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият вх. № НС-24-846 с 

искане отново от „Радиокомпания Си. Джей“, която представлява 

БТВ радио. Искането е за изплащане на сумата от 984,74 лв. по 

договор с вх. № НС-24-812, сключен между медийния доставчик и 

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

доказателства за изпълнението на медийния план по този договор. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата 984,74 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-845 от 20 ноември 

2021 г. е постъпило искане от доставчика БТВ, който е заявил 

изплащане на сумата от 7 527,17 лв. по договор с вх. № НС-24-813, 

сключен между БТВ „Медия груп“ и ПП „Атака“. 

Имаме приемо-предавателен протокол за приемане на 

извършената услуга, както и сертификат от доставчика за това, че е 

изпълнен медийният план. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 7 527,17 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-874/23.11.2021 г. е 

постъпило искане от медийния доставчик АНИЛИ НИЛИ, което 
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всъщност е Радио К2 за изплащане на фактура на стойност 4,992 лв. 

по изпълнение на договор № НС-24-649/22.10.2021 г. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и записи, които удостоверяват, че 

медийният план е изпълнен.  

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума от 4,992 

лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Същият медиен доставчик АНИЛИ 

НИЛИ – Радио К2 е внесъл искане за заплащане на сумата от 4,800 

лв. по изпълнение на Договор № 24-120. Входящият номер на 

искането е ПВР-24-296/23.11.2021 г. Имаме представен приемо-

предавателен протокол, както и материални носители, които 

доказват изпълнението на медийния план. 

Повтарям: Радио К2 и ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“.  

Предлагам да одобрим сумата от 4,800 лв., която е заявена за 

изплащане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-661/22.10.2021 г. е 

постъпило искане за изплащане на възнаграждение от същия медиен 

доставчик по Договор № НС-24-661 – Радио К2 и ПП МИР.  
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Сумата, която медийният доставчик е заявил за изплащане е 

4,512 лв. Имаме приемо-предавателен протокол, материални 

носители, удостоверяващи изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим исканата сума от 4,512 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-815/17.11.2021 г. е 

постъпило искане от Радио и телевизия CITY за изплащане на 

фактура, която е представена по Договор НС-24-656, сключен между 

Радио и телевизия CITY и ПП Партия на зелените. Имаме приемо-

предавателен протокол, материален носител, сертификат за 

излъчване на рекламите. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 3 998,40 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-868/23.11.2021 г.  е 

постъпило искане за изплащане на фактура на стойност 2 500 лв. – 

сумата е без ДДС, по договор НС-24-648/22.10.2021 г., сключен 

между  WebGround – Actualno.com и Национално обединение на 

десницата. Имаме приемо-предавателен протокол, както и 

документи, удостоверяващи изпълнението на медийния план, 

сключен по този договор. 
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Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 2500 лв. по 

този договор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-294/23.11.2021 г. е 

постъпило искане за заплащане на медийна услуга по договор за 

отразяване на кампанията в изборите за президент и вицепрезидент, 

сключен между „Днес плюс – накратко БГ“ и ПП „Общество за нова 

България“. Представената фактура е на стойност 36,864 лв. с ДДС. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и няколко сертификата 

и материален носител, удостоверяващ изпълнението на медийния 

план, който е включен в договора ПВР-24-69/20.10.2021 г. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 36,864 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-821/18.11.2021 г. е 

постъпило искане от „Фреш радио груп“ за изплащане на фактура на 

стойност 4 986,96 лв. Фактурата е издадена, след като е изпълнен 

договор НС-24-685, сключен между „Фреш Радио Груп“ и ПП 

Партия на зелените. Имаме приемо-предавателен протокол, както и 

материални носители, удостоверяващи изпълнението на медийния 

план по този договор. 
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Предлагам да потвърдим изплащането на сумата 

от 4 986,96 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 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, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е искане от „Еньовче“ 

ЕООД – медиен доставчик, който има сключен договор с ПП 

„Бригада“. Иначе доставчикът е BGReporter.info. Фактурата е на 

стойност 15,650 лв. Тя е по договор НС-24-689. Представен е 

приемо-предавателен протокол, както и материални носители, 

удостоверяващи изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата 15,650 лв. по 

фактурата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 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, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви искане от Телевизия 

„Евроком“ с вх. № 24-286 за изплащане на фактура от 19 971,60 лв. 

по договор ПВР-24-68, сключен между телевизията и ПП БНО. 

Освен фактурата е представен приемо-предавателен протокол за 

извършената услуга, както и материални носители, които доказват 

изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 19 971,60 лв.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-818/17.11.2021 г. е 

постъпило искане от Радио и телевизия CITY за изплащане на 

фактура, на стойност 1 569,78 лв. Фактурата е издадена по договор 

НС-24-654, а договорът е сключен между Радио и телевизия CITY и 

Партия на зелените. Имаме приемо-предавателен протокол, 

сертификат за излъчваната реклама, материални носители. 

Моля до одобрим изплащането на сумата от 1 569,78 по този 

договор. 

ЗАМЕСТНИК-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, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-817 е постъпило 

искане от Радио ENERGY Р-22 ЕООД, с което се иска изплащане на 

фактура на стойност 3 309,42 лв. по договор НС-24-655, сключен 

между този доставчик и ПП Партия на зелените. 

Имаме приемо-предавателен протокол за извършената услуга,  

както и материален носител, доказващ изпълнението на медийния 

план. 

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

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 14,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме осем 

членове – налице е необходимият кворум. 

Продължаваме с доклади в точка пета от дневния ред: 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам искане, постъпило с вх. 

№ НС-859/20.11.2021 г. от Телевизия „Евроком Царевец“ ООД за 

изплащане на сума от 1896 лв. по договор № НС-24-782, сключен 

между коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме“! и телевизията за 

излъчване на предизборна кампания. Имаме приемо-предавателен 

протокол, с който се удостоверява, че услугата е извършена, както е 

договорена, както и сертификат на предоставена от доставчика на 

медийни услуги. 

Предлагам да потвърдим изплащането на сумата 1896 лв. по 

този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане е постъпило с 

вх. № ПВР-24-272 от национална телевизия „СКАТ“, която очаква 

да одобрим изплащането на фактура на стойност 12 996 лв. по 

договор ПВР-24-35, сключен между доставчика и коалиция от 

партии „Патриотичен фронт“. Представен ни е приемо-предавателен 
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протокол и материалният носител на доказателствата за 

извършените услуги. 

Предлагам да одобрим сумата от 12 996 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на  

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-268/19.11.2021 г. е 

постъпило искане за изплащане на медийна услуга. Стойността на 

посочената фактура е 10,008 лв. по договор ПВ-24-159/27.10.2021 г., 

сключен между ПП БНО – кандидатската им двойка и „Селевкиди“ 

ЕООД, която поддържа Разкрития.ком. Имаме представени 

доказателства, приемо-предавателен протокол и много илюстрации 

на това как е изпълнен договорът. 

Предлагам да одобрим изплащането на поисканата сума с тази 

фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, който е 

съгласен с това предложение, моля да гласува. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-269/19.11.2021 г. е 

постъпило искане от медийния доставчик „Селевкиди“ ЕООД, който 

ни изпраща фактура на стойност 10,008 лв. с ДДС. Фактурата е по 

договор ПВР-24-160 „Селевкиди“ ЕООД поддържа сайта 

„Горещо.нет“.  

Предлагам да одобрим изплащането на фактурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпилото искане за изплащане е 

от в-к „Стандарт“  – „Информационна агенция Стандарт Нюз“, която 

има договор за отразяване на кампанията на ПП ВОЛЯ – вх. № ПВР-

24-270. Стойността на фактурата е 4,320 лв. Договорът е ПВР-24-

219/04.11.2021 г. 

Налице е приемо-предавателен протокол, имаме и материални 

носите, които доказват изпълнението на договора. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума от 4, 320 

лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане за покриване на 

разходите по фактурираните услуги е с вх. НС-24-861/23.11.2021 г. 

по договор НС-24-687/25.10.2021 г. Договорът е сключен между 

Фрог нюз и ПП „Продължаваме промяната“. Стойността на сумата 

за изплащане е 10 хил. лв. Имаме приемо-предавателен протокол, 

както и доказателства за това, че услугата е извършена. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата по договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият номер на преписка е 

ПВР-24-285/20.11.2021 г. Искането е от Телевизия „Евроком“. 

Фактурата е на стойност 8,721 лв. по договор № 24-136825.10.2021 

г., сключен между Телевизия „Евроком“ ЕООД и ПП „Атака“ – 

кандидатите им за президент и вицепрезидент. 

Предлагам да одобрим изплащането на този договор, налични 

са всички документи, удостоверяващи приемането на извършената 

услуга, както и изпълнението на медийния план. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-721 е постъпило 

искане от ТРАВЪЛ МЕДИА ГРУП за изплащане на възнаграждение 

по фактура на стойност 1200 лв. за извършени услуги по договор 

НС-24-721, който е сключен между  ТРАВЪЛ МЕДИЯ ГРУП 

Стандарт Нюз и коалиция от партии „Патриотичен фронт“. 

Имаме приемо-предавателен протокол, документирано е 

изпълнението на отразяването на кампанията. 

Предлагам да потвърдим изплащането на фактурата на 

стойност 1200 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-856 е постъпило 

искане от Телевизия „Евроком“ за заплащане по фактура – 

оригинална, на стойност 3078 лв., свързана с изпълнението на 
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договор №Н-24-781, сключен между телевизията и коалиция от 

партии „Изправи се БГ! Ние идваме!“. Имаме приемо-предавателен 

протокол и сертификат за извършените медийни услуги. 

Моля да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-855 е постъпило искане 

от Телевизия „Евроком“ за изплащане на сумата от 39 956,16 лв. по 

договор № НС-24-582, сключен между Телевизия „Евроком“ и 

Българския национален съюз. Имаме приемо-предавателен протокол 

за удостоверяване, че договорът е изпълнен, както и сертификати, 

удостоверяващи изпълнението на медийния план. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-854 Телевизия 

„Евроком“ е поискала да й бъдат изплатени 4200 лв., които са 

постъпили при нас с оригинална фактура. Това е стойността на 

договора между телевизията и ПП ВОЛЯ. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и доказателства за извършената 

медийна услуга. 

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

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане също е от 

Телевизия „Евроком“ с вх. № ПВР-24-284. Стойността на медийната 

услуга, за която е представена оригинална фактура, е 13, 100 лв. Тя е 

сключена по договор ПВР-24-114 между Телевизия „Евроком“ и ПП 

„Русофили за възраждане на Отечеството“. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и сертификати, доказващи 

извършването на медийната услуга. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане за изплащане на 

фактура, която ни е представена, е с вх. № ПВР-24-283. Стойността 

на сумата, записана във фактурата, е 4,320 лв. по договор ПВР-24-

113 между Телевизия „Евроком“ и ПП „Правото“. Имаме приемо-

предавателен протокол, както и материални носители на 

доказателствата за извършване на медийната услуга. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата от 4,320 лв. по 

този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

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

24-281 и е постъпило от Телевизия „Евроком“, която очаква да 

изплатим фактура на стойност 39 853,44 лв. по договор ПВР-24-36, 

сключен между телевизията и Инициативен комитет Марина Орфей 

Малчева – Савина Луканова. Имаме представена оригинална 

фактура, приемо-предавателен протокол и сертификат за изпълнение 

на договорения обем от медийни услуги. 

Предлагам да изплатим исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-282 Телевизия „Евроком“ 

е поискала да й бъде заплатена за медийна услуга сумата от 39 935,4 

лв., за което е представила фактура по договор ПВР-24-38, сключен 

между телевизията и Инициативния комитет Йоло Димитров Денев 

– Марио Филев. Представен е приемо-предавателен протокол, както 

и материален носител на извършените услуги по отразяване на 

кампанията на тази двойка кандидати за президент и вицепрезидент. 

Предлагам да одобрим изплащането на тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

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

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е искане с вх. № ПВР-24-

280 от Телевизия „Евроком“, която иска да заплатим медийна услуга 

на стойност 39 986,40 лв., по сключен договор ПВР-24-39 между 

телевизията и Инициативен комитет Боян Расате – Елена Ваташка. 

Имаме оригинал от фактурата, приемо-предавателен протокол, както 

и доказателства, че е отразявана кампанията на кандидатите. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата по 

представената фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Телевизия „Евроком“ е входирала 

искане с вх. № ПВР-24-278, с което се иска заплащането на медийна 

услуга на стойност 4,320 лв. Представена ни е оригинална фактура 

по договор ПВР-234-37, сключен между Телевизия „Евроком“ и 

Инициативен комитет Росен Миленов – Иван Иванов. 

Налице е приемо-предавателен протокол, сертификат, 

удостоверяващ, че договорените услуги са извършени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искане с вх. № 24-278 отново е от 

Телевизия „Евроком“ на стойност 2,160 лв., за което е представена 
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оригинална фактура по договор ПВР-24-151, сключен между 

телевизията и Инициативен комитет Росен Миленов – Иван Иванов. 

Имаме приемо-предавателен протокол, както и доказателствата за 

извършване на медийната услуга. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканата сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-857 отново 

Телевизия „Евроком“ е поискала изплащане на сумата от 10,260 лв. 

Представена е оригинална фактура. Сумата е по договор НС-24-627, 

сключен с ПП МИР. Имаме приемо-предавателен протокол, 

материални доказателства за извършените услуги. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата, поискана във 

фактурата на стойност 10,260 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-277 отново Телевизия 

„Евроком“  – Царевец ЕООД, е поискала да й бъдат изплатени 

1200 лв., за които е представила фактура в оригинал, издадена по 

договор ПВР-24-200 между „Евроком – Царевец“ и ПП „Правото“. 

Представен е приемо-предавателен протокол, както и 

сертификат за извършените услуги. 

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

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-274 е постъпило искане 

за изплащане, постъпило от НИК АДВЪРТАЙЗИНГ. Издадена е 

фактура на стойност 3 хил. лв. по договор, сключен между НИК 

АДВЪРТАЙЗИНГ – ТРИБЮН.БГ се казва медията, и ПП „Правото“ 

– Мария Колева – Ганчо Попов. 

Представен е приемо-предавателен протокол, сертификат за 

извършените услуги. 

Предлагам да одобрим изплащането на представената фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е искане с вх. № 24-847 

от НИК АДВЪРТАЙЗИНГ по договор НС-24-739. Медията е 

ТРИБЮН.БГ Договорът е сключен между ПП „Правото“ и медийния 

доставчик. Представен е приемо-предавателен протокол. 

Предлагам да одобрим изплащането на сумата по 

представената фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото искане е с вх. № 858 от 

Телевизия „Евроком – Царевец“. Очакваното изплащане на 

фактурата е на стойност 2,064 лв. по договор, сключен между 

телевизията и ПП „Продължаваме промяната“ с вх. № НС-24-702. 

Представен е приемо-предавателен протокол, както и документ, 

удостоверяващ изпълнението на договора. 

Предлагам да одобрим представената фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка шеста от дневния ред: 

 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ПО ЗДОИ. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Комисията, определена от 

Централната избирателна комисия на 24 ноември 2021 г., с 

протоколно решение се събра, разгледа въпросите, поставени от 

Гражданско движение „БОЕЦ – България, обединена с една цел“ с 

писмо с вх. № ПВР/НС-29-5/18.11.2021 г. и в резултат в папката с 

мои инициали може да се намери както протокола от заседанието на 

комисията със съответното предложение за отговор чрез вземане на 

решение от Централната избирателна комисия, така и самият проект 

на решение с номер 1023. 

Предлагам да се запознаем с предложението за проект на 

решение и да преминем към гласуване на представения проект за 

отговор и даване на частична информация в отговор на поставените 
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общо 14 въпроса – на част от тях, по преценка на Комисията се 

предлага да се отговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания и 

предложения по така представения проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така представения проект на 

решение относно предоставяне на достъп до обществена 

информация. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1024/02.12.202 г. 

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка по 

заявление за достъп до обществена информация, което беше 

постъпило от господин Е. П. Б. по електронната 

поща с вх. № ПВР 29-1/15.11.2021 г., което беше докладвано на 

заседание на Централната избирателна комисия и с протоколно 

решение беше изпратено писмо на заявителя да уточни своето 

заявление по отношение предмета на исканата за предоставяне 

обществена информация, тъй като в заявлението беше посочено, че 

желае да му бъде предоставено заявление от 22 септември 2021 г. за 

регистрация на коалиция „Продължаваме промяната“  за участие в 

изборите на Четиридесет и седмото Народно събрание от Кирил 

Петков и Асен Василев. Бяха посочени неизчерпателно изброени 

документи към това заявление. В отговор на заявителя беше 

изпратено да направи уточнение съобразно изискванията на чл. 29 от 

ЗДОИ. Като уточни конкретно и изчерпателно описание на исканата 

за предоставяне информация и конкретно изброени документи, 

които желае да му бъдат предоставени. 

С вх. № ПВР/НС-29-6/26.11.2021 г. е получен отговор от 

заявителя, към който е приложено ново заявление с уточнението. 

Този отговор беше докладван на заседание на Централната 
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избирателна комисия на 30 ноември 2021 г. от колегата Ганчева, 

присъединено към настоящата преписка. В получения отговор с 

допълнително заявление, в което е конкретизирано искането от 

заявителя, е указано, че същият желае да му бъде предоставено само 

заявлението от 22 септември 2021 г. за регистрация на коалиция 

„Продължаваме промяната“ за участие в изборите за Четиридесет и 

седмото Народно събрание от Кирил Петков и Асен Василев. 

Посочил е, че начинът, по който желае да му бъде предоставена 

информацията, е ксерокопие на материален носител – хартия. 

Във връзка с изложените по хронология обстоятелства, 

свързани с това заявление, ви предлагам проект на решение, в което 

е изложено, че при така направеното заявление и уточнението, 

направено от него от заявителя, исканото заявление с вх. № ПВР-29-

1/15.11.2021 г., уточнено със заявление с вх. № ПВР/НС-29-

6/26.11.2021 г. за предоставяне копие на единичен частен документ, 

представляващ заявление за регистрация в изборите, не 

представлява по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация, обществена информация, която да е 

обществено значима и с която гражданите могат да си съставят 

мнение за дейността на Централната избирателна комисия. 

Предлагам да вземем решение, с което да оставим без 

уважение искането за предоставяне на достъп до обществена 

информация по цитираното заявление и уточнението с повторно 

заявление на господин Е. П. Б. Същият да бъде уведомен за 

решението на посочения от него електронен адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по този проект. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 1025/02.12.2021 г. 
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Преминаваме към точка седма от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от РИК – 

Ракитово, с което ни информират, че председателят на комисията, 

заедно с адвокат, се е явил в съдебно заседание на 29 ноември 

2021 г. по административно дело 1286/2021 г., образувано по жалба 

на кмета на община Ракитово, на когото предсрочно са прекратени 

пълномощията с Решение № 147-МИ. Информира ни, че 

жалбоподателят не се е явил и е представил болничен лист, поради 

което разглеждането на делото е отложено за 7 декември 2021 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви преписка от Министерството на вътрешните 

работи ОД на МВР – Русе, с вх. № МИ-04-02-407/27.11.2021 г., като 

ми е разпределена на 1 декември, след като по неведоми пътища е 

стигнала до отдел „Регистри“. Извършена е проверка преди 

разпределянето ѝ.  

Районна прокуратура – Русе, ни иска информация за лице, 

посочено с три имена и ЕГН: било ли е регистрирано като 

наблюдател на проведените в община Русе избори за местна власт на 

27  октомври 2019 г. и на 3 ноември 2019 г.; какъв е редът и начинът; 

коя е нормативната база за определяне на наблюдатели към 

съответната СИК; констатирани ли са нарушения при определяне на 

лицето за наблюдател в СИК № 42 и възможно ли е лице, с посочени 

по документи за самоличност постоянен и настоящ адрес в дадена 

община да бъде назначено за наблюдател за избори за местна власт в 

друга община; да бъде посочена нормативната база, указваща този 

казус, като бъде предоставена информация в коя община би 

следвало да гласува това лице на избори за местна власт, при 

условие че реално живее и пребивава на адрес, посочен в 

документите му за самоличност? 

Въз основа на извършената проверка от служители в отдел 

„Регистри“ имаме писмена информация, че лицето не е било 
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регистрирано като наблюдател в изборите, произведени на 

27 октомври и на 3 ноември 2019 г.  

Подготвено е от администрацията писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, за да бъде отговорено на въпроса дали лицето е 

било регистрирано като наблюдател в изборите. 

Предлагам ви, ако сте съгласни, да не изпращаме писмо до 

„Информационно обслужване“ АД за проверка, при положение че тя 

вече е извършена от служителя в отдел „Регистри“, а да върнем 

отговор, тъй като старши комисарят, който извършва проверката, ни 

моли за спешност.  

Предлагам да върнем отговор, с който да информираме, че 

лицето с посочените три имена и ЕГН не е било регистрирано като 

наблюдател в местните избори през месеците октомври и ноември 

2019 г., а за реда и нормативната база да посочим чл. 11 и чл. 116 на 

Изборния кодекс, както и Решение № 952-МИ/03.09.2019 г., с което 

са определени условията и редът за участие на наблюдатели в 

изборите, както и че наблюдателите не се регистрират за участие в 

определена община. Те могат да осъществяват правомощията си по 

Изборния кодекс във всяка секция навсякъде на територията на 

страната или извън страната, стига да са регистрирани за извън 

страната, включително и имат право, ако се снабдят с удостоверение 

за гласуване на друго място, да гласуват на адрес, различен от 

постоянния и настоящия им адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

или предложения по този доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Ще ви докладвам само за запознаване 

писмо, изпратено от Министерството на правосъдието относно 

провеждане на онлайн работна среща с представители от отдела за 
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изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека 

към Съвета на Европа във връзка с изпълнение на решенията „за и 

други срещу България“ от 2010 г.; „Петков и други срещу България“ 

от 2001 г. и „Екогласност срещу България“ от 2005 г. Писмото е 

доста голямо, в което се посочва, че тези три съдебни решения не са 

изпълнени от българската държава и предвид на изложеното се моли 

за съдействието на Централната избирателна комисия за 

определянето на експерти, които да вземат участие в експертната 

среща с представители на отдела, която ще бъде изцяло 

дистанционно и на български език на 13 декември, като 

допълнително ще бъдат изпратени на определените от нас участници 

информация за начален час и линк за техническото включване, както 

и списък с въпроси за обсъждане. 

Предлагам да се запознаете с писмото и в работен порядък да 

го обсъдим. Към него са приложени становищата във връзка с 

изпълнението на делата. След като преценим какво решение ще 

вземе Централната избирателна комисия, ще го върна на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стойчева в тази точка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ПВР-23-125/02.12.2021 г. е 

получен сигнал от госпожа А. Г., която е била член на 

секционна избирателна комисия в Костинброд, но е изпълнявала 

задължението си само на 14 ноември, а на 21 ноември е била 

възпрепятствана по лични причини да участва като член на 

секционната избирателна комисия и все още не си е получила 

възнаграждението за изборите на 14 ноември 2021 г. 

Предлагам да изпратим същия сигнал по компетентност на 

кмета на община Костинброд – господин Т. М., да бъде 

извършена проверка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване писмото до кмета на община Костинброд. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка осма от дневния ред – последната: 

РАЗНИ. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-04-1-70/02.12.2021 г. от Иван Кондов, постоянен 

секретар на Министерството на външните работи. В него господин 

Кондов моли за допускане по изключение транспортирането на 

изборните книжа вътре в Нова Зеландия и Австралия по 

сертифицирана куриерска компания. В предното им писмо 

удовлетворихме тяхното искане и им дадохме срок до края на 

годината да доставят изборните книжа. Сега става дума за 

вътрешния транспорт от Крайстчърч до Окланд. Наложи се да дадем 

такова разрешение и на изборите на 11 юли 2021 г.  

Във връзка с това писмо съм подготвил отговор със сигнатура 

2310, което може да видите в моя папка от днешна дата. 

„Във връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че Централната 

избирателна комисия не възразява да се използва лицензиран 

доставчик на куриерски услуги за транспортирането на изборните 

книжа на територията на Австралия и Нова Зеландия.“ Моето 

предложение е за отговор, с който да удовлетворим тази молба. 

Колеги, оттеглям предложението си относно изпращане на 

писмото. Докладвах ви го за сведение. 

Още един доклад за сведение и запознаване – искане за 

предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена 

информация от господин Д. Е. И. Писмото 

пристигна преди малко и затова в момента го докладвам за 

запознаване. Срокът му тече от днес, има време да вземем решение 

другата седмица. 
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Иска се информация главно за дейността на временния 

комуникационен пост. Можете да го видите в моя папка. На 

следващо заседание ще говорим, сега ви го докладвам за 

запознаване. 

Колеги, връщаме се в точка трета от дневния ред. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Печатницата на 

БНБ сме получили писмо с вх. № ПВР/НС-26-19/01.12.2021 г. във 

връзка с подписания окончателен констативен протокол за приемане 

на работата по Договор № 37 от 15 октомври 2021 г. Представени са 

фактури за изплащане на възнагражденията по сключени договори с 

подизпълнители, както и фактура за дължимата сума по 

Договор № 37. 

Представено е становище ПВР/НС-26-16-2/02.12.2021 г. от 

отговорните служители в администрацията на Централната 

избирателна комисия – главен юрисконсулт Н. Ж. и 

главен счетоводител Г.  М. Те са прегледали цялата 

преписка и във връзка с това е изразено становище да се извърши 

плащане на сумата по фактура, с посочен номер от 30 ноември 

2021 г. със съответния входящ номер в Централната избирателна 

комисия. 

Средствата са осигурени по план-сметката. Предлагам с 

протоколно решение да одобрим плащането по договора, което да 

бъде извършено след представяне на контролен лист от финансовия 

контрольор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото за 6 декември 2021 г., понеделник, от 

10,30 ч. 

 

(Закрито в 15,10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


