
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 141 

 

На 6 декември 2021 г. в  зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

ДНЕВЕР РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

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

Столична община. 

Докладва: Красимир Ципов 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Красимир Ципов, Йорданка Ганчева 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Димитър Димитров, Красимир Ципов, 

Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева, Ерхан 

Чаушев 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Георги Баханов, Росица Матева 

7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАТ: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Росица Матева, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАТ: Севинч Солакова, Цветозар Томов, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова – платен годишен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 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! 

Осем членове сме в залата  – имаме кворум за провеждане на 

заседание. 

В платен годишен отпуск са колегите госпожа Солакова, 

госпожа Елка Стоянова, Гергана Стоянова и господин Томов. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладчик господин Войнов. 

2. Медийни пакети – докладва господин Димитров. 

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

Столична – докладва господин Ципов. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: 

господин Димитров и госпожа Ганчева. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик господин 

Баханов. 

6. Разни – докладват господин Димитров и госпожа 

Георгиева. 

Имате ли предложения за допълване? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля да ме включите в точка 

Изплащане на възнаграждения на ОИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова 

точка четвърта и другите ще се преномерират. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВ: Госпожа Стойчева – 

също в Доклади по административни преписки. 

Колеги, имате ли други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване по така предложения дневен ред с 

направените допълнения. 

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

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

Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Преди да започнем по дневния ред, във връзка с ползването 

на платен годишен отпуск от госпожа Солакова на основание чл. 8 

от Правилника за организация на дейността на Централната 

избирателна комисия във връзка с чл. 53, ал. 9 от Изборния кодекс, 

определям господин Димитров да подписва за секретар на 

Централната избирателна комисия за времето, през което отсъства 

колегата Солакова. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-368/03.12.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и е в 

отговор на наше писмо, с което поискахме информация защо 

твърдят, че има 586 повредени машини, след като 431 броя от тях са 

използвани на 14 ноември 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, Войнов, ако 

обичате прекъснете доклада, тъй  като нямаме кворум. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Осем членове сме 

в залата – имаме кворум. 

Тъй като колегата Войнов е извън залата, ще започнем с други 

точки, които са по-кратки. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА 

НА ОИК. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-15-

353/30.11.2021 г. В Централната избирателна комисия е постъпило 

заявление със съответния входящ номер от Роман Чавдаров Дражев 

за освобождаването му като член на ОИК – Столична община. В 

моята папка от 2 декември ще намерите проект на съответното 

основание от Изборния кодекс. 

Предлагам следното  

„РЕШЕНИЕ: 

Освобождава като член на ОИК – Столична община, Роман 

Чавдаров Дражев със съответното ЕГН и анулира издаденото му 

удостоверение.“ 

Във връзка с този проект има и проект на писмо до 

политическата сила, която го е излъчила, в най-кратък срок да 

направи предложение за попълване състава на ОИК – Столична 

община. Писмото също е в папката от 2 декември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

представения проект на решение, има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване за така представения проект на 

решение, ведно с писмото до съответната политическа партия. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е №  1026-МИ/06.12.2021 г. 

Връщаме се към първа точка – заповядайте, господин 

Войнов, да продължите Вашия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвах ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-368. С него от „Сиела Норма“ АД отговарят на 

наше писмо, с което поискахме информация защо твърдят, че има 

586 повредени машини, след като 431 броя от тях са използвани на 

14 ноември и защо не подготвиха 140 машини за Двадесет и трети 

Многомандатен изборен район на 21 ноември 2021 г. 

От „Сиела Норма“ АД твърдят, че не са подготвили за 

изборите на 21 ноември 140 СУЕМГ за РИК – 23, защото изпълнили 

решенията и указанията на Централната избирателна комисия. 

В действителност те самите заявиха, че не могат да подготвят 

140 машини, а Централната избирателна комисия само им указа 

секциите, в които да се редуцира броят на машините.  

Твърдят също така, че не всички машини от РИК-овете са били 

върнати, че 431 машини, използвани коректно на 14 ноември, са 

повредени след транспортирането им до склада, въпреки че всички 

машини са прибрани в склада до 12,30 ч. на 15 ноември, а в писмото, 

което изпратиха на 15 ноември в 21,09 ч., твърдят, че само 

77 повредени машини има в изборния ден. 

Аз лично считам, че оправданията на „Сиела Норма“ АД са 

неоснователни и Централната избирателна комисия има основание 

да претендира, че не е произведено машинно гласуване със 

140 СУЕМГ на втория тур по вина на изпълнителя. Предлагам това 

да се има предвид при обсъждане на изпълнението на договора, 

което по-късно днес трябва да проведем. Сега докладвам писмото за 

сведение и запознаване. 

Следващото писмо  от „Сиела Норма“ АД – вх. № ЦИК-06-29-

57, е в отговор на наше писмо, с което поискахме да ни предоставят 

списък с техническите неизправности и инциденти с машините за 

гласуване. Към тяхното писмо са приложили списъка с 

неизправностите. Що се отнася по останалите ни въпроси – по 
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въпроса за инсталирането на софтуер с различен хеш код твърдят, че 

нямат информация и че за да отговорят им е необходим достъп до 

машините. За двете машини с еднакъв сериен номер също твърдят, 

че им е необходим достъп до тях, за да направят проверка. Според 

тях от една и съща машина са били вкарани двете флашпамети. Не 

дават отговор и за ролките хартия – те били в склада на „Карго- 

партнер“, но за да предоставят информация, трябвало да се отворят 

куфарите и да се преброят ролките. Това писмо също го докладвам 

за запознаване и при обсъждане изпълнението на договора ще го 

коментираме по-подробно. 

Следващото писмо е с вх. № ПВР-15-139/03.12.2021 г. и е от 

РИК – Стара Загора. Уведомяват ни, че след като са направили 

анализ на проблемите, възникнали със СУЕМГ, обобщават същите, 

както следва: първо, нестартиращи и трудно стартиращи устройства 

заради ниски температури в помещението; второ, неработещ 

тъчскрийн на устройства, което е довело до преминаване към 

гласуване с хартиени бюлетини или изключване на едно от двете 

устройства в секции с две СУЕМГ и трето, инсталиран грешен 

софтуер в СУЕМГ. На четвърто място посочват проблеми с 

разпечатване на разписки. Ние имаме информация за секциите в 

Стара Загора, в които е имало неизправности с машините за 

гласуване, така че това също ще бъде разгледано на работно 

обсъждане. Сега ви го докладвам за сведение. 

Последното писмо засега е с вх. № ПВР/НС-04-1-71 от 

Министерството на външните работи. С него ни информират, че към 

1 декември 2021 г. са предадени в склада „Карго-партнер“ 

429 машини за гласуване, използвани на изборите извън страната. 

Пишат ни, че през тази и следващата седмица ще продължи 

поетапното прибиране на СУЕМГ от дипломатическите и 

консулските представителства, като графикът на придвижване на 

транспортните средства и времето за пристигането им са в пряка 

зависимост от противоепидемичните мерките и ограничения. 

Уведомяват ни, че незабавно след пристигането им, машините за 
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гласуване ще бъдат сдавани по установения ред в склада за 

съхранението им. 

Уважаеми колеги, във връзка с докладваното писмо от 

Министерството на външните работи предлагам да изпратим писмо 

до тях, с което да им поискаме да ни предадат приемо-

предавателните протоколи, които са подписани за предаване на 

машините, използвани за гласуване извън страната, в склада на 

„Карго-партнер“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения в този смисъл – да бъде изпратено писмо до 

Министерството на външните  работи, с което да изискаме приемо-

предавателните протоколи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, след консултация със 

счетоводството и финансовия контрольор, ще определим нов ред, в 

който ще гласуваме протоколно за одобряване на изплащане по 

исканията за сключени договори. В директорията „Медийни пакети“ 

ще намерите подпапка, която се нарича „Искания“ и там по дати, 

включително и днешните, са посочени какви са постъпилите 

искания медия по медия. 

Започвам с медия „БЛИЦ“, от която е постъпило искане за 

изплащане по договор с КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БСД, 

Радикали и БНДС – Целокупна България“ с номер на договора НС-

24-70128.10.2021 г.. Стойността е 3 600,00 лв.  
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Договор ПВР-24-225/05.11.2021 г., сключен с  ПП ВОЛЯ на 

стойност 5 400,00 лв. 

Предлагам с едно протоколно решение да одобрим изплащане 

по тези две фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващите искания, които са 

постъпили са от БНР по договор НС 24-778/07.11.2021 г., сключен с 

ПП ПРАВОТО на стойност 1 200,00 лв.; договор НС-24-789, 

сключен с ПП АТАКА на стойност 3 060,00 лв.; договор ПВР-24-

235/07.11.2021 г., сключен с ПП ПРАВОТО на стойност 1 200,00 лв.; 

ПВР-24-238/08.11.2021 г., сключен с ПП АТАКА на стойност 

2 400,00 лв.; и договор ПВР-24-174, сключен с Инициативен комитет 

Росен Миленов – Иван Иванов, на стойност 1 320,00 лв. 

Предлагам с едно протоколно решение да одобрим 

изплащането на представените фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да 

гласуваме това решение. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията Дарик Радио ни е 

изпратила искания по следните сключени договори: договор НС-24-

631/21.10.2021 г., сключен с ПП „Глас народен“ на стойност 

2 232,00 лв. НС-24-579/19.10.2021 г., сключен с КП „Продължаваме 

промяната“ на стойност 10 080,00 лв.; НС-24-578/19.10.2021 г., 

сключен с КП „Национално обединение на десницата“ на стойност 



9 

3 006,00 лв.; ПВР-24-88/22.10.2021 г., сключено с ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ на стойност 6 048,00 лв.; ПВР-24-

34/19.10.2021 г., сключен с КП „Национално обединение на 

десницата“ на стойност 3 006,00 лв. 

Предлагам да одобрим плащанията по тези фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващите искания са от Медия 

„Ай Ди Пи Медия“ – ДСТВ за два договора: първият е ПВР-24-

81/21.10.2021 г., сключен с ПП БРИГАДА на стойност 12 240,00 лв.; 

вторият – ПВР -24-80/21.10.2021 г., сключен с Инициативен комитет 

Луна Йорданова – Иглена Илиева, на стойност 40 000,00 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията „Инвестор.бг“ АД ни е 

изпратила искания за плащане по следните договори:  НС-24-

780/04.11.2021 г., сключен с ПП ВОЛЯ на стойност 5 280,48 лв.; НС-

24-698/27.10.2021 г., сключен с  КП „Патриотичен фронт“ на 

стойност 3 600,00 лв.; ПВР-24-161/27.10.2021 г., сключен с ПП „Глас 

народен“ на стойност 4 000,00 лв. и ПВР-24-116/22.10.2021 г., 

сключен с Инициативен комитет Кирилова – Тутанов, на стойност 

12 564,00 лв. 
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Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на  гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е искане за изплащане от 

Медия „ЕКРИТ МЕДИЯ“ ООД – в. Стандарт и 

www.standartnews.com Травъл Медия Груп – Стандарт нюз за 

изплащане фактури по следните договори: НС-24-727/02.11.2021 г., 

сключен с ПП ПРАВОТО на стойност 1 200,00 лв.; НС-24-

671/22.10.2021 г., сключен с ПП МИР на стойност 600,00 лв.; НС-24-

797/08.11.2021 г., сключен с ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“ на стойност 2 184,00 лв.; ПВР-24-171/28.10.2021 г., 

сключен с ПП „Възраждане“ – двойката Костадинов – Гунчева, на 

стойност 4 320,00 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на исканите суми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медия Телевизия Евроком ООД е 

представила фактури за изплащане по следните договори:  НС-24-

658/22.10.2021 г., сключен с ПП „Русофили за възраждане на 

България“ на стойност 11 628,00 лв.; НС-24-581/19.10.2021 г., 

сключен с ПП „Пряка демокрация“ на стойност 22 019, 25 лв.; НС-

24-680/25.10.2021 г., сключен с  ПП „Българска социалдемокрация – 

Евролевица“ на стойност 10 260,00 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на тези постъпили 

искания. 

http://www.standartnews.com/
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медия Уебграунд, която е всъщност 

Actualno.com е представила фактури по следните договори: НС-24-

704/28.10.2021 г., сключен с ПП „Глас народен“ на стойност 2 000,00 

лв.; НС-24-764/05.11.2021 г., сключен с ПП ВОЛЯ на стойност 

2 400,00 лв.; НС-24-705/28.10.2021 г. сключен с ПП „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“ на стойност 580,00 лв.; ПВР-24-

168/28.10.2021 г. сключен с ПП „Българска социалдемокрация – 

Евролевица“ – Ал. Томов – Л. Аврамов, на стойност  3 250,00 лв.; 

ПВР-24-119/22.10.2021 г. сключен с КП „Национално обединение на 

десницата“ – Г. Благоев – Ив. Стойнова на стойност 2 500,00 лв.; 

ПВР-24-183/01.11.2021 г. сключен с Инициативен комитет Росен 

Миленков – Иван Иванов на стойност 2 400,00 лв. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на 

тези фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е искане от Медия: „Ню 

медия УЕБ“ ООД; Ню Медия Прес – в. Уикенд по следните 

договори: НС-24-798/08.11.2021 г. сключен с ПП ВОЛЯ на стойност 

1 920,00 лв. и НС-24-779/08.11.2021 г. сключен отново с ПП ВОЛЯ 

на стойност 6 000,00 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният доклад в тази група 

медийни пакети е Медия „Фрогнюз“ ЕООД, която е поискала да се 

изплатят сумите по следните договори: НС-24-651/22.10.2021 г. с 

коалиция от партии „Национално обединение на десницата“ на 

стойност 2 500,00 лв.; договор ПВР-24-134/25.10.2021 г. с ПП 

„Възраждане“ – Костадинов- Гунчева на стойност 4 800,00 лв.; 

договор ПВР-24-117/22.10.2021 г. с КП „Национално обединение на 

десницата“ – Г. Благоев – И. Стойнова на стойност 2 500,00 лв.; 

договор ПВР-24-46/19.10.2021 г. с Инициативен комитет Росен 

Миленов на стойност 4 000,00 лв. 

Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, на предходно заседание ви 

докладвах заявление за достъп до обществена информация, 

постъпило от господин М.,  като в него беше обективирано 

искане да бъде предоставено писмено уведомление, изпратено до 

ОИК – Столична община, от лицето Росина Георгиева Станиславова, 

която е настоящ кмет на Район „Красно село“, Столична община 
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след обявяването на изборните резултати на 4 ноември 2019 г., 

проведените на втори тур в област София-град местни избори.  

Въз основа на доклада ми ние възложихме на юрисконсултите 

да изготвят становище. Представено е становище по заявлението за 

достъп до обществена информация от господин Н. Ж. с 

вх. № МИ 29-1/ от 3 декември 2021 г. – може да го видите във 

вътрешната мрежа. След като се излага фактическата обстановка и 

се обяснява Законът за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и Законът за достъп до обществена 

информация, по същество господин Ж. счита, че подаденото 

заявление е от компетентността на ОИК – Столична община, която 

да го разгледа и отговори на заявителя дали в ОИК е постъпило 

писмено уведомление от Р. Г. С., настоящ кмет на 

Район „Красно село“ в Столична община, че не заема длъжност и не 

осъществява дейност по чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, като на основание 

гореизложеното заявление по ЗДОИ от господин М. 

Със съответния вх. номер от 1 декември, той изразява становище, че 

Централната избирателна комисия следва да препрати по 

компетентност на ОИК – Столична община, за което заявителят да 

бъде уведомен, като към становището е приложен и проект на писмо 

до ОИК – Столична община, с копие до М. В. М. 

По така представеното и докладвано от мен, виждам, че за 

директора е съгласувал, което означава, че той също е съгласен с 

изразеното становище.  

Ще ви предложа да гласуваме проекта на писмо за препращане 

на заявлението до ОИК – Столична община, като аз лично считам, че 

следва да се обърне внимание колегите от администрацията да не 

пишат в становища в докладни, „че следва“. Централната 

избирателна комисия е тази, която ще прецени с необходимото 

мнозинство какво следва и дали ще приеме или не изразеното 

становище. 

Моля да подложим на гласуване проекта на писмо за 

препращане на заявлението с вх. № МИ-29-1 от 1 декември 2021 г. 
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от господин М. – заявление за достъп до обществена информация на 

ОИК – Столична община, с копие до лицето. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложението на колегата Ганчева. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото, както е 

предложено. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колега Ципов, заповядайте в Доклади по административни 

преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-04-02-309/02.12.2021 г. от Министерството на вътрешните 

работи – СДВР, във връзка с водено разследване по досъдебно 

производство по съответния номер и прокурорска преписка по описа 

на Софийска районна прокуратура. Искат от нас да бъде 

предоставена информация дали лицето В. И. Г. със 

съответното ЕГН е била кандидат за народен представител в 

изборите на 11 юли тази година. С оглед на това в моя папка от днес 

ще намерите проект на писмо до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД, с което молим да бъде 

предоставена исканата информация и да получим отговора в спешен 

порядък. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВ: Колеги, 

моля за становище. Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колега Димитров, заповядайте в Доклади по административни 

преписки. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в папка от 2 декември с 

моите инициали може да видите предложението, което вече ви 

докладвах за запознаване. Изпратено ни е от „Информационно 

обслужване“ АД и в него са компилирани Раздел I и II, и данните за 

РИК – 01, от подготвения за публикуване бюлетин. 

Не знам колко хора са имали време да погледнат това, но той 

се отнася до изборите за народни представители. Предполагам, че 

ще имаме общо като четири тома бюлетини – първо, ще имаме за 

народни представители, както и Раздел I и II, и данните от 31 РИК; 

след това преференциите, които идват в различен том; след това ще 

трябва да видим как ще ги класираме – нов избор, първи тур, имам 

предвид президентски. 

Засега докладвам тази преписка с вх. № 00-159/01.12.2021 г. за 

одобрение и да продължат да подготвят не само РИК – 1, а до РИК – 

31 от изборите за народни представители. Ние трябва да направим 

увода, за да могат те да започнат предпечатна подготовка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Господин 

Димитров, считам, че трябва все пак в работна група да обсъдим, за 

да преценим колко тома ще бъдат и как ще бъдат разположени. 

ДИИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да вземем решение по-

скоро за президентските избори, тъй като парламентарните 

обикновено вървят в две тела. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, но те 

са произведени на една и съща дата, така че въпросът ще бъде как 

ще бъде оформено. Нека да го решим на работна група и в 

следобедното заседание ще го разгледаме. 

Колеги, моля да се запознаете и да помислим по въпроса. 

Заповядайте, колега Стойчева, в тази точка. 

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

481/03.12.2021 г. е представена докладна записка от Р. Ц. – за 

директор на дирекция „Администрация“, относно изпълнение на 

Договор № 40 от 21 октомври 2021 г., сключен с „НОВА 

БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ ЕООД и „Нет Инфо“ ЕАД за 
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предоставяне на програмно време и рекламни площи на Централната 

избирателна комисия в съответствие с приложени медия-планове 

във връзка с информационно-разяснителната кампания за изборите 

за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители.  

Съгласно чл. II, т. 2.3 от същия договор приемането и 

отчитането на дейността се извършва чрез издаване на сертификати 

за излъчване на телевизионна и интернет реклама.  

С вх. № ПВР/НС-25-3/26.11.2021 г. в Централната избирателна 

комисия са получени два броя сертификати за изпълнението на 

приложените към договора медия-планове.  

От извършената проверка от главен експерт „Връзки с 

обществеността“ на представените сертификати и одобрените от 

страните медия-планове се установява, че същите съответстват на 

заложените в приложенията към договора показатели за излъчвания 

на видеоклипове и показванията на банерите. Приложени са два 

броя приемо-предавателни протокола за отчитане на работата, също 

така и два броя фактури, като сумите и данните на банковите сметки 

са в съответствие с посоченото в договора. 

Съгласно въпросния договор в срок от пет дни след 

получаване на сертификатите страните подписват протокол за 

приемане и предаване на дейността и се издава фактура за 

извършване на плащането. 

Предвид изложеното дотук се предлага Централната 

избирателна комисия да приеме изпълнението на договора, да се 

подпише приемо-предавателния протокол за приемане на работата, 

след което да се извърши плащане на „НОВА БРОУДКАСТИНГ 

ГРУП“ ЕОД в размер на 133 459,92 лв. с ДДС и на „Нет „Инфо“ 

ЕАД в размер на 8 160,00 лв. с ДДС, като плащането се извърши от 

средствата за разяснителната кампания по § 10-20 от план-сметката, 

приета от Министерския съвет за подготовката и произвеждането на 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители. 
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Моля с протоколно решение да одобрим предложението за 

приемане изпълнението на договора, подписване на приемо-

предавателния протокол, след което да се извърши и плащането. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за протоколно решение, както беше 

формулирано предложението. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Колеги, в тази точка и аз имам кратък доклад. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-12-56/2, 3, 4 – всичките от 

3 декември 2021 г. Това е писмо от Обществения съвет и по-скоро от 

отделни членове на Обществения съвет. Предполагам, че е във 

връзка с изпратено писмо до Централната избирателна комисия във 

връзка със състава на Обществения съвет – докладвах ви го на 

предходно заседание за запознаване и предложих да го разгледаме 

на работно обсъждане. След това във връзка с обсъждания между 

членовете на Обществения съвет с оглед провеждане на заседание на 

Обществения съвет, както и изразяване на становище до 

Централната избирателна комисия, са връщани отговори и тъй като 

Централната избирателна комисия е била в копие, са пристигнали на 

нашата интернет страница. Докладвам ви го за сведение. Може да се 

запознаете със съдържанието на разменените писма – във 

вътрешната мрежа. 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-14-27 

писмо от община Белене, област Плевен, с което искат да дадем 

разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали във връзка с изборите за 

общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  
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Предлагам да бъде изпратено стандартното писмо, с което да 

отговорим на кмета на община Белене, каква е процедурата по 

отношение на това как да бъде отворено запечатаното помещение. 

Моля да подложите на гласуване, госпожо Председателстваща, 

изпращането на такова писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението?  

Моля да гласуваме изпращането на писмото, което колегата 

Ципов предложи. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

искане за изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-

249/01.12.2021 г. от ОИК – Червен бряг. Към искането са приложени 

всички изискуеми по закон и по наше решение документи, като е 

обективирано искане за изплащане на дежурство за 30 ноември 

2021 г., осъществено от председател, секретар и един член, както и 

заседание на 1 декември 2021 г. за заседание от председател, двама 

заместник-председатели, секретар и девет членове. Общата стойност 

на исканото възнаграждение с осигурителните вноски е 1 332,66 лв. 

Има предварителен контрол от финансовия контрольор със 

становище за изплащането. 

Моля с протоколно решение да одобрим исканото 

възнаграждение съобразно доклада ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище? Не виждам. 

Моля да гласуваме това предложение. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колега Ципов, заповядайте в тази точка. 

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

242 и МИ-27-242/1 от 26 ноември 2021 г. – искане за изплащане на 

възнаграждение на членове на ОИК – Брацигово, за проведени 

заседания на 22-и и 23 ноември 2021 г. Преписката е съпроводена с 

всички изискуеми документи във връзка с отправеното искане към 

Централната избирателна комисия. Има и контролен лист за 

извършен предварителен контрол преди поемане на задължения. 

Става дума за проведени заседания на 22 ноември, в което са 

участвали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

седем членове, и заседание, проведено на 23 ноември 2021 г., в което 

са участвали заместник-председател и двама членове, както и 

председател, заместник-председател и секретар. Исканата сума, 

която следва да одобрим за изплащане, заедно с осигурителните 

вноски, е на стойност 1 424,43 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви искане, 

постъпило от ОИК – Попово, с вх. № МИ-27-250/01.12.2021 г. 

Искането е за заплащане на възнаграждение във връзка с 

осъществено едно дежурство на 26 ноември от заместник-

председател на комисията по повод подготовка на справка по искане 
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на МВР – Разград, по преписка, която се води от Районна 

прокуратура – Разград.  

Приложени са всички изискуеми документи, включително 

контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 85,79 лв.  

Предлагам да одобрим исканата сума за едно дежурство от 

ОИК – Попово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля да гласуваме изплащането на възнаграждението на ОИК 

– Попово. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 

Преминаваме към точка шеста от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

В тази точка ще ви докладвам заявление с вх. № НС-22-2420/1 

от 3декември 2021 г. от адвокат А. Д., с което ни се изпраща 

заверено копие от решение на Административен съд – София-град и 

оригинал на изпълнителен лист, издаден въз основа на решението. С 

решението Централната избирателна комисия е осъдена да заплати 

на Димитър Емилов Иванов с посочено ЕГН и адрес сумата 

от 610 лв. разноски по делото. 

Изпълнителният лист съответства на диспозитива на 

решението. Не е представено обаче пълномощно от адвоката, който 

е подал заявлението. 

Ще ви моля да гласуваме писмо, с което да информираме 

адвоката, че следва да представи копие от пълномощното, с което е 

упълномощен да представлява Д. И. пред Централната избирателна 

комисия, като поиска изплащането на присъдената сума и едва след 

това ще ви предложа съответното протоколно решение. 

Има ли становище по предложението? 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Плаща се на страната по делото, не на 

адвоката. Сметката чия е? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, сметката е на страната, но заявлението е подадено от 

адвокат, без да се представени пълномощия за това. Смятам, че 

трябва да има пълномощно и за това обстоятелство, независимо че е 

представен оригиналът на изпълнителния лист и заверено копие от 

решението. Нямаме пълномощно от лицето, подало заявлението. 

Банковата сметка, която е указана в заявлението, е на страната по 

делото. Въпреки всичко, смятам, че не можем да вземем решение да 

платим, без да бъде представено пълномощно от лицето.  

Предлагам да го изискаме. 

Колеги, моля да гласуваме моето предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад в тази точка е писмо от 

Министерството на вътрешните работи – СДВР, Пето районно 

управление с вх. № ПВР/НС-04-2-87/01.12.2021 г. Изпращат ни 

преписка с вх. № 229-Р-31-910 от 2021 г. по описа на Пето РУ, ведно 

с докладна записка за извършена проверка и събрани материали за 

отношение по компетентност от Централната избирателна комисия. 

Има опис на представените материали, докладна записка за 

извършена проверка, както ви докладвах, във връзка с това, че на 

14 ноември 2021 г. около 16,00 ч. инспектор Н., който е 

назначен за охрана на изборни секции – той и колегата му са били 

уведомени, че лице, което е също полицай и също е бил ангажиран с 

охрана на изборно помещение, е гласувал в същата секция и е 

снимал с мобилния си телефон машината за гласуване. В тази връзка 

е извършена цялата проверка. Има докладни записки от двамата 

инспектори, снети са сведения от членовете на секционната 

избирателна комисия. Проверката е приключила със становище, че 
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няма данни за престъпление и се изпраща на Централната 

избирателна комисия по компетентност. 

Колеги, считам, че Централната избирателна комисия няма 

възможност в момента да вземе каквото и да било решение, а и в 

изборния ден, ако беше сезирана, тъй като компетентна по този 

случай е секционната избирателна комисия, която да прецени дали 

има извършено нарушение на изборния процес чрез заснемане на 

подаден вот. От сведенията, които са снети, става ясно, че 

секционната избирателна комисия е реагирала адекватно – поискали 

са от лицето да изтрие снимката от телефона, но не са могли да 

извършат проверка дали това  е станало или не. По-лошото е, че това 

в крайна сметка е полицай, който е бил назначен да охранява 

секционната комисия. В момента докладвам преписката за сведение 

и при анализа на Централната избирателна комисия да бъде 

съобразено и направено предложение от ЦИК по въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На тези избори това е вапиющо действие 

от страна на силови структури. Не може полицаи да влизат по време 

на изборния процес и да снемат обяснения от членове на секционна 

избирателна комисия! Какви престъпления, какви смокинови листа, 

за да се оказва натиск по време на изборния процес?! Кой как си 

тълкува правоотношенията и охраната по време на изборния 

процес?! Полицията няма място в изборните помещения! Няма 

място полицията! На-малкото да снемат обяснения по време на 

изборния процес! И не е само това, те са няколко. Прикриването на 

натиск върху секционни комисии е едно, а друго е очевидната 

тенденция в тези избори в това. 

Предлагам да се изпрати това нещо, да се съберат всичките и 

да искаме в крайна сметка, доколкото има специализирано звено, 

кой е давал разпореждания полицията да влиза в секционни 

комисии, включително и когато се броят резултатите в 
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изчислителните центрове. За обобщение – кой си превишава правата 

по време на изборния процес?! 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, може би не ме чухте и да 

Ви поясня: тук става дума за това, че охраната, назначена в една от 

секционните избирателни комисии, които имат право да гласуват, 

полицаят е гласувал в тази секционна комисия чрез подаване на 

декларация, както е предвидено в Изборния кодекс, но е снимал с 

телефона си екрана на машината. Заснел е собствения си вот, което е 

нарушение на Изборния кодекс. Абсурдното е, че е полицай. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Каква му е работата да снима екрана на 

машината? Да се снемат обяснения от членовете на секционната 

комисия – това пък какво е? 

РОСИЦА МАТЕВА: Сезирани са останалите полицаи, които 

са се намирали там, че има заснет вот от полицай. Секционната 

комисия е поискала той да изтрие снимката от телефона си, но не са 

били във възможност да проверят дали го е направил. Поискали са 

съдействие от другите полицаи. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За снемане на обяснения от членове на 

секционни комисии по време на изборния процес ми е патосът на 

изказването! Полицията няма място в секционните комисии! Да 

плаши хората. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, аз 

разбрах изказването Ви, но не знам колко преписки до момента са 

докладвани, тъй като бях извън залата. Мисля, че няколко такива са 

постъпили. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се обобщят и съответната реакция на 

Централната избирателна комисия – да не се допуска по-нататък. 

Полицията няма място в секционните комисии, включително и в 

изчислителните центрове! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегите, които 

имат разпределени на доклад, когато ги докладват, ще се обобщят. 

 

Продължаваме с доклади в точка седма от дневния ред: 
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РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, на 30 ноември участвах в 

онлайн среща, на която се уточняваха препоръките на Комитета на 

министрите относно дистанционното електронно гласуване. 

Обобщението е следното: от 32 страни, членове на Съвета на 

Европа, 26 въобще не са разглеждали и не са пристъпвали към 

разглеждане на електронно дистанционно гласуване. От останалите 

– Естония, разбира се, е тази, която отдавна го е внедрила, както и 

четири страни, които по различни причини са започнали пилотни 

проекти и са се отказали – Норвегия, Швеция, Швейцария, разбира 

се, е най-важният пример – през 2019 г. са прекратени пилотните 

проекти, които Швейцария е реализирала. В момента единствено 

Швейцария и Белгия имат работни групи, които правят оценка на 

технологичните, финансовите и други аспекти на евентуалното 

внедряване на дистанционно електронно гласуване. 

Общото ми впечатление е, че интересът е преминал върха си. 

Най-големият интерес е било през 2013-а, 2014-а, 2015-а до 2017 г., 

когато е направен преглед на препоръките. Уточнението беше, че на 

всеки две години отново ще се редактират препоръките и ще се 

направи обобщение, което ще бъде представено в Комитета на 

министрите, който е Комитет на Съвета на Европа. 

Това е, което мога да докладвам. Около сто страници всякакви 

документи съм разпечатил, но дори нямам време да ги разгледам. В 

най-общия случай това са отговорите на един кратък въпросник. 

Някой е отговорил от наше име, тъй като има отговор от България. 

Получи се една странна вметка, господин В., помислих, че е руснак, 

който ще докладва електронното гласуване на местните избори в 

Москва, но се оказа, че е българин, който обърна внимание, че ние 

имаме задължително машинно гласуване. Не познавам човека – не се 

представи. Това е, което мога да докладвам. 

Когато препоръките бъдат обобщени, ще ги разпечатя и ще ги 

добавим към нашия файл „дистанционно електронно гласуване“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-

22-17/01.12.2021 г. Това е писмо от Е. Р., постъпило по 

електронната поща в Централната избирателна комисия, с което той 

ни уведомява, че е от село Горна Василица, община Костенец и там е 

починал назначеният кметски наместник. Пита ни съгласно 

последните разпоредби на Изборния кодекс трябва ли да се насрочат 

избори за нов кмет.  

Предлагам ви писмо-отговор, с което да уведомим господин 

Радев, че при предсрочно прекратяване пълномощията на кметски 

наместник в рамките на действащия мандат кметът на общината 

назначава нов кметски наместник. Писмото може да видите в моя 

папка от днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста на 

писмото има ли предложения? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се добави „след като 

уведоми общинския съвет“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Накрая „уведомява 

общинския съвет“. 

Колеги, по текста на писмото с направеното допълнение – да 

уведоми и общинския съвет. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Той е гражданин. За какво да 

уведомява общинския съвет? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гражданинът пита какво става със съдбата 

на един наместник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

лицето е починало. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Човекът е починал и гражданинът 

пита дали трябва да се назначи нов наместник, или да се правят 

избори. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Е. Р. e 

гражданин, който задава въпрос във връзка с починалия кметски 

наместник. 

Моля, режим на гласуване, както е предложил докладчикът, 

след като става въпрос, че е запитване от гражданин. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева) 

Колеги, връщаме се в точка шеста от дневния ред. 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, на предходно заседание ви докладвах вх. 

№ ПВР-22-156/29.11.2021 г. от И. К., който ни беше уведомил, 

че все още очаква отговор и решение по подаден от него сигнал и 

моли да му го предоставим. Сигналът е подаден на 21 ноември 

в 16,46 ч. за агитация в изборния ден. 

С наше писмо – изх. № ПВР-22-157/30.11.2021 г., го 

уведомяваме, че по повод идентични сигнали – изброили сме над 

десет сигнала от граждани и от Съвета за електронни медии до 

Централната избирателна комисия – всичките от 21 ноември, във 

връзка с извършена агитация от господин Бойко Борисов в негово 

интервю в изборния ден на 21 ноември, Централната избирателна 

комисия е постановила Решение № 1008-ПВР/21.11.2021 г., с което 

се отхвърля приложения проект на решение по смисъла на чл. 53, 

ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс. 

С вх. № ПВР-22-158/01.12.2021 г. господин К. като се 

обръща към уважаемите дами и господа членове на Централната 

избирателна комисия ни препраща кореспонденция относно подаден 

от него сигнал по електронен път от 21 ноември в 16,46 ч.  



27 

„На база на вашия отговор, описвате сигнала ми като 

вх. №  ПВР-22-156/29.11.2021 г. – това, както ви казах преди малко, 

е по повод неговото повторно писмо. 

„По този начин – казва господин К. – невписвайки 

сигнала ми в момента на получаването му, а осем дни по-късно, ме 

лишавате от правото ми за обжалване в тридневен срок пред 

Върховния административен съд.  

В тази връзка моля за обяснение, защо сигналът ми от 

21 ноември е регистриран на 29 ноември, както и извадка от 

регистъра с постъпилите сигнали от граждани със съответните 

входящи номера в частта, където е записан моят конкретен сигнал. 

Подобно пренебрегване на сигнали от граждани е лишено от 

всякаква административна логика и всъщност е административен 

произвол“. И.К. 

Във връзка с това извърших проверка в регистъра на жалбите и 

сигналите, от която е видно, че под № 88 на 21 ноември 2021  г. с 

вх. № С-88, като подател И. К., е описан въпросният сигнал 

за агитация на Бойко Борисов в изборния ден.  

Колегата Стоянова е била докладчик, и като резултат е 

описано, че Централната избирателна комисия е постановила 

Решение № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне проект на решение 

за установяване на нарушение. 

В тази връзка и с оглед на полученото на 1 декември писмо ви 

предлагам отговор, който съм подготвил до господин И. К., 

в който подробно му обясняваме тези факти – че подаденият от него 

сигнал в деня на втория тур за президент и вицепрезидент на 

Републиката на 21 ноември 2021 г. за агитация в изборния ден е 

регистриран с вх. № С-88/21.11.2021 г. в регистъра на жалбите и 

сигналите, както и сме му отговорили с писмо ПВР-22-

157/30.11.2021 г. по повод негово писмо от 29.11.2021 г., „с което 

искате да Ви предоставим информация по отношение на този сигнал 

сме Ви отговорили, че на този Ваш сигнал и други идентични – 

описал съм всички сигнали от граждани и от СЕМ – Централната 
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избирателна комисия е постановила Решение № 1008-

ПВР/21.11.2021 г.“ 

Описал съм, че съгласно Изборния кодекс решенията на 

Централната избирателна комисия се обявяват на интернет 

страницата на Комисията и могат да бъдат обжалвани в тридневен 

срок. Това е предложението ми за отговор. Явно е станало 

недоразумение относно регистрацията на сигнала от господин 

Кръстев. 

Уважаеми колеги, Централната избирателна комисия се е 

произнесла и по неговия сигнал, и предлагам да му изпратим 

писмото, от което се надявам да стане ясно на господин К. 

каква е била процедурата по приемане на сигнала, регистрирането 

му в Централната избирателна комисия в същия ден и произнасянето 

по този сигнал, заедно с останалите сигнали за едно и също 

нарушение. 

Ще допълня, че регистърът на жалбите и сигналите в изборния 

ден – 21 ноември 2021 г., е публичен и е публикуван на страницата 

на Централната избирателна комисия в секция „Регистри“, където 

може да погледне и да се убеди, че сигналът му е регистриран 

своевременно и има произнасяне по неговия сигнал, както и по 

останалите над 10 сигнала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам ви отговор до 

Софийска градска прокуратура. Прокурор М. искаше да ги 

уведомим дали А. Б. 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. 
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След извършена справка съм подготвил писмо до господин 

Момчев, с което му отговаряме, че на 4 април лицето не е било 

регистрирано като кандидат за народен представител в изборите за 

Четиридесет и петото и Четиридесет и шестото Народно събрание, а 

в изборите за Четиридесет и седмо Народно събрание е регистриран 

като кандидат за народен представител в РИК 23 – София, с решение 

на РИК № 28-НС/11.10.2021 г. под номер 2 в кандидатската листа на 

коалиция ГЕРБ-СДС. Същият е обявен за избран за народен 

представител с Решение № 976-НС/19.11.2021 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Това е предложението ми за отговор до Софийска градска 

прокуратура. 

Моля да го подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с писмото до Софийска градска прокуратура. 

Ако няма предложение по текста, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, преди да прекъснем заседанието на Централната 

избирателна комисия, връщам в точка едно: Машинно гласуване. 

От обсъждането в края на миналата седмица на представените 

от „Сиела Норма“ АД документи, свързани с изпълнението на 

Договор № 34, беше установено, че не е представен застрахователен 

сертификат за всички машини за гласуване от изборите на 

14 ноември във връзка с договора, а беше представен такъв само за 

3200 машини. За новия избор на 21 ноември 2021 г. беше представен 

за всички машини. В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до 

„Сиела Норма“ АД да представят застрахователен сертификат за 

всички машини за гласуване, с които е проведено машинното 

гласуване на 14 ноември 2021 г. Може би да им посочим срок до 

края на деня да ни предоставят тази информация. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, 

което ще продължи от 15,00 ч. 

В 13,30 ч. да сме в залата за работна група по повод 

разглеждане на документите, свързани с изпълнението на Договор 

№ 34 и доклада на юристите, които са ангажирани с неговото 

изготвяне. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Налице е 

необходимият кворум. 

 

Продължаваме с доклад по точка първа от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмото от „Сиела 

Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-29-56, с което те ни предоставят доклад 

относно изпълнение на задълженията си по Договор № 34 от 

1 октомври 2021 г. 

В първата част на заседанието ви докладвах техния доклад. 

Въз основа на него е изготвен доклад от главните юрисконсулти в 

звено „Правна дейност“ към дирекция „Администрация“ в 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-29-

58/06.12.2021 г. относно изпълнението на Договор № 34 от 

1 октомври 2021 г., сключен между Централната избирателна 

комисия и „Сиела Норма“ АД.  
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В доклада подробно се описва изпълнението на договора въз 

основа на доклада на „Сиела Норма“ АД и съответните документи, 

които са представени – виждате го, докладът е доста подробен.  

Установено е, че има неизпълнение на договора за определен 

брой машини за гласуване по т. 9.2 от договора, а именно 

съществено неизпълнение на задълженията, установено за 6 машини 

за гласуване, които са с инсталиран хеш код, който не съответства на 

удостоверения за изборите на 14 ноември 2021 г. Също така е 

установено, че определен брой машини за гласуване: за 82 машини 

за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. и за 40 машини за 

гласуване в изборите на 21 ноември 2021 г. не е проведено машинно 

гласуване, тъй като машините са дефектирали по една или друга 

причина, а това е неизпълнение на договора по т. 9.4, където е 

записано, че трябва да се направи удръжка пропорционално на броя 

на машините, с които не е произведено машинно гласуване. 

Въз основа на това предлагам да вземем решение да приемем 

работата на „Сиела Норма“ АД по изпълнение на Договор № 34 от 

1 октомври 2021 г. с изключение на тези 6 машини по т. 9.2 от 

договора и 82 машини за първия тур, неизпълнение по т. 9.4 от 

договора и 40 машини – неизпълнение по т. 9.4 от договора за 

избора за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. 

Предлагам с писмо да информираме „Сиела Норма“ АД, че им 

се прави удръжка за машините, за които има неизпълнение на 

договора. Останалата сума да бъде изплатена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

направения доклад, има ли изказвания?  

Ако се вземе решение за изплащане на сумата въз основа на 

направения доклад със съответните финансови корекции, 

изплащането да се извърши след извършване на финансов контрол. 

Въпросът беше обсъден и на работна група, подробно бяха 

разгледани всички документи и протоколи, които са предоставени, 

както и доказателствата, свързани с машините, с които не е 

произведено машинно гласуване, както и тези, за които е установено 
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по безспорен начин, че са били с инсталиран софтуер с различен 

системен хеш код от удостоверения по реда на чл. 213а от Изборния 

кодекс. 

Ако няма изказвания, моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев) 

Господин Чаушев, заповядайте с доклад в точка Доклади по 

административни преписки. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка трябва да 

има проект на решение – предложение до Президента на Република 

България за насрочване на частичен избор на кметство Райнино, 

община Исперих, област Разград. 

Колегите от ОИК – Исперих, със свое Решение № 196 от 

07.04.2021 г. са прекратили правомощията на кмета на кметство 

Райнино. Освободеният кмет е обжалвал. Решението на съда е 

влязло в сила, с което се оставя в сила решението за освобождаване 

на кмета, а впоследствие колегите от РИК – Исперих, са ни 

изпратили уведомление с Решение № 205 от 29.11.2021 г. да се 

направи предложение до президента за назначаване на частичен 

избор в кметство Райнино, община Исперих. 

Предлагам ви да приемем решение, с което да предложим на 

президента да насрочи частичен избор за кмет на кметство Райнино, 

община Исперих, област Разград. 

Също така да изпратим и писмо до президента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по така представения проект? Няма. 

Моля, процедура на гласуване по проекта на решение, ведно с 

писмото до президента. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

Решението е № 1027-МИ/06.12.2021 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам още една преписка. С вх. № МИ-14-

26/30.11.2021 г. е постъпило искане от община Ловеч – трябва, да го 

има във вътрешната мрежа – от РИК – Ловеч, за отваряне на 

запечатано помещение във връзка с проверка по списъците на СИК 

№ 111800079. Кметът моли за разрешение да се отвори съответното 

помещение. 

Предлагам да се изпрати писмо до кмета на община Ловеч, с 

което да разрешим отварянето на запечатаното помещение при 

условията на наше Решение № 1244-МИ/30.09.2019 г. със 

съответните комисии и попълването на съответните протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в днешно заседание има качено писмо в подпапка МФ 

с вх. № ЦИК-04-84. Моля да се запознаете с него, тъй като е 

свързано с разработването на общата рамка на Бюджет 2022 и 

основните параметри по проектобюджета на ЦИК за 2022 г., за да 

може в следващи заседания да го разгледаме. 

Господин Георгиев, имате доклад ли? 

Заповядайте в точка: РАЗНИ 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Докладвам ви за сведение 

вх. № НС-29-41/02.12.2021 г. писмо, с което РИК – 24 ни изпраща 
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тяхното решение и заявление по Закона за достъп до обществена 

информация – заявление, по което ние вече се произнесохме.  

Докладвам ви го за сведение, за да приключим този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поради изчерпване 

на дневния ред закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Насрочвам следващото заседание за 9 декември, четвъртък, 

2021 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 15,20 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Димитър Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


