ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 142
На 9 декември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева и Силвия Стойчева
4. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева,
Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Красимир
Ципов, Силвия Стойчева, Георги Баханов.
6. Доклади по ЗДОИ.
Докладва: Елка Стоянова
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова
8. Гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
9. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Цветозар Томов
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Севинч Солакова поради платен годишен
отпуск.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия и госпожа Росица Матева – зам.-председател на
Централната избирателна комисия.
*
*
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове сме в залата – налице е кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Медийни пакети – докладва господин Димитров.
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
докладват: госпожа Ганчева и госпожа Стойчева.
4. Изплащане на възнаграждения на ОИК с докладчици:
госпожа Ганчева, Стойчева, Гергана Стоянова.
5. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Стоянова, Гергана
Стоянова, господин Красимир Ципов и госпожа Стойчева.
6. Доклади по ЗДОИ – докладва госпожа Елка Стоянова.
7. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа
Матева и госпожа Стоянова.
8. Гласуване извън страната с докладчик господин Томов.
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9. Разни – докладват господин Димитров и господин
Георгиев.
Колеги, в платен годишен отпуск е госпожа Солакова.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля, да ме включите в т. 4
„Изплащане възнаграждения на ОИК“.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, ако обичате да
ме включите в точка пета „Доклади по административни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
по дневния ред? Няма.
Моля, процедура по гласуване за приемане на така
представения проект на дневен ред с направените допълнения.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писма с вх. №№ ПВР/НС-041-71/1
и
ПВР/НС-04-1-71/08.12.2021 г.
Писмата
са
от
Министерството на външните работи и с тях ни предоставят копие
на 13 броя приемо-предавателни протоколи за приетите в склада на
„Карго партнер“ общо 554 броя машини за гласуване, използвани за
гласуване извън страната за изборите на 14-и и на 21 ноември 2021 г.
От приемо-предавателните протоколи е видно, че машините
се предават от Министерството на външните работи и се приемат от
„Карго партнер“, но на протоколите са се подписали и
представители на „Сиела Норма“ АД и на Главна дирекция
„Жандармерия“. Лично аз не виждам представителите на „Сиела
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Норма“ АД в какво качество се подписват на тези протоколи, тъй
като те нямат никакво отношение към пристигащите машини, но е
факт, че машините се приемат от „Карго партнер“, а не от „Сиела
Норма“ АД.
По направени изчисления остават още 198 машини да бъдат
приети.
Предлагам приемо-предавателните протоколи да се приложат
към досието на Договор № 34 и администрацията да следи, тъй като
от Министерството на външните работи ще ни изпратят и
останалите приемо-предавателни протоколи, дали ще бъдат върнати
и докога всичките 752 броя машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам да изискаме от
„Карго партнер“ информация, както е предвидено в договора за
наем, че е възможно да ни бъде предоставена информация след
изборите на 21 ноември 2021 г. по дати и по номера на машини –
колко машини от гласуването в страната, в кой ден, на коя дата, със
съответния номер на машината, са прибрани в склада; от РИК-овете
поотделно, когато са прибирани, защото получавахме писма за
различен брой машини, прибрани в склада, както и машините, които
са пристигнали и предадени от Министерството на външните работи
за гласуване извън страната, също по дата и номер на машина, кога
са прибрани в склада, за да можем да разберем колко от машините
ни се намират вече в склада и колко все още трябва да приберем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение има ли изказвания и допълнения? Няма.
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, Цветанка Георгиева); против – няма.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-0-6-382/06.12.2021 г. от „Информационно обслужване“
АД във връзка с предоставянето на трето ниво отдалечени
софтуерни консултации по Договор № 22 от 24 юни 2021 г. От
„Информационно обслужване“ АД ни информират, че е възможно
отдалечените софтуерни консултации да се проведат от 10 януари
до 1 февруари 2022 г., като молят да потвърдим участието на
предложените от нас софтуерни специалисти за посочения период от
време.
Докладвам писмото за запознаване и след обсъждане в
работна група да отговорим на „Информационно обслужване“ АД в
следващо заседание.
Докладвам ви във връзка с предишното писмо три постъпили
отчета от IT експертите към Централната избирателна комисия –
вх. № ЦИК-11-64; ЦИК-11-65 и ЦИК-11-66/06.12.2021 г. Отчетите са
от Александър Кирков, Тодор Цолов и Пламен Желязов и са във
връзка с изпълнението на договорите на тримата експерти с
Централната избирателна комисия, а именно да подпомагат
Централната избирателна комисия при одобряване и проверка на
техническите изисквания и методи за удостоверяване и одобряване
на типа СУЕМГ по чл. 213а от Изборния кодекс; да участват в
подготовката на документи, и в работата на работни групи и срещи
по теми, свързани с машинното гласуване, както и да консултират
Комисията по обсъжданите въпроси. Трябва да се отбележи, че
тримата експерти трябваше да участват в дейностите по получаване
на трето ниво отдалечени софтуерни консултации, но тъй като до
момента още не е направена организацията по получаването на
консултациите, това е и във връзка с предишното писмо, така че
също го докладвам за запознаване и отчитане на тяхната работа.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-0434/07.12.2021 г. от Агенция „Митници“. В отговор на наше писмо
приложено ни предават заверени копия на разпечатки от митническа
информационна система. Докладвам писмото за запознаване.
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Предлагам да бъде предадено на юристите да прегледат и обобщят
представените документи, след което да изготвят доклад, който да
обсъдим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка трета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА В
СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви преписка с вх. № МИ-15359/08.12.2021 г. – предложение от партия ГЕРБ. С тази преписка са
получени заявленията за прекратяване пълномощията на членовете
на ОИК – Ракитово, а именно на А. Р.,
Д. К. и
В. Ц., като на тяхно място
да
бъдат
назначени
А. Д.,
Р. Р. Ж. Г. със съответните ЕГН-та.
Приложени са декларации на новите членове в оригинал,
копия на дипломите за завършено висше образование. Преписката
по смяна на членовете е окомплектована в пълнота. Това го казвам с
оглед предходни мои доклади по постъпили документи за тази
смяна.
Предлагам ви проект на решение, с който да освободим
членовете, които цитирах и на тяхно място да назначим нови.
Същевременно е пристигнало и предложение от общинската
организация на ПП ВОЛЯ в Ракитово от упълномощен
представител. Към преписката обаче не е приложено пълномощно.
Приложено е заявление от И. Г., който отказва да
бъде член в общинския съвет, подава документи за участие в
ОИК и ако
не
бъде
одобрен,
запазва
правото
си на общински съветник. Това е до председателя на ОИК –
Ракитово.
Също така има молба от госпожа В. К. да бъде
освободена като член на ОИК – Ракитово, поради семейни причини
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от 19 ноември 2021 г.; декларация от И. Г. съгласно наш образец по
чл. 75, ал. 7 във връзка с чл. 66, ал. 3 от Изборния кодекс.
Предложеният обаче за нов член от съответната политическа
сила вместо копие на дипломата за висше образование ни изпраща
копие на Уверение със съответния изходящ номер от 2 декември
2021 г., че лицето И. Г. със съответното ЕГН, със
съответния факултетен номер, е записано като студент в УАСГ,
както следва: Факултет „Строителен“ за семестър-зимен в
специалност
СС,
образователно
квалификационна
степен
„магистър“. Това Уверение да послужи, е посочено, пред
работодател.
Предложението не е включено в проекта на решение на ОИК
– Ракитово. Моето мнение е, че лицето не отговаря на изискванията
по отношение на завършено висше образование, защото от
представеното ни удостоверение в копие, е видно, че лицето е
записано като студент за текущия зимен семестър. Освен това и не е
в оригинал. Моля да обсъдим този въпрос, за да преценим как ще
постъпим.
За мен няма пречка да освободим госпожа В.
К., тъй като тя е посочила семейни причини. Молбата й е
пристигнала в Централната избирателна комисия в оригинал. Ако
Комисията реши, че предложеното лице не отговаря на
изискванията, да изпратим писмо до политическата сила за
попълване състава на ОИК – Ракитово, със съответното
предложение, което да отговаря на изискванията на закона и на наше
решение.
Като докладчик и член на Централната избирателна комисия
считам, че не следва да правя съждения и заключения. Ако лицето
има завършена бакалавърска степен, да представи съответния
документ. По така представените документи според мен той няма
документ, от който да е видно, че отговаря на изискванията, още
повече че документът е в копие.
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Предложението ми е да освободим члена, който е подал
заявление и да изпратим писмо до политическата сила за попълване
с документи, които удостоверяват бакалавърската степен на лицето
или пък, ако има такава, за да не правим ние съждения без факти и
документи, да я изпрати. В противен случай, в самото Уверение
щеше да пише, че лицето е записано в магистърска програма еди-коя
си.
В проекта на решение ви предлагам да освободим госпожа В.
К. – допълвам, и да изпратим писмо до политическата сила да
окомплектова частта за новото лице с документ, удостоверяващ
завършена образователна квалификационна степен по Закона за
висшето образование, което да удостоверява, че има такова, ако не
да предложи нов член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
във връзка с доклада на колегата Ганчева или предложение,
различно от това на докладчика? Няма.
Подлагам на гласуване проекта на решение за промяна в
състава на ОИК – Ракитово, който ще бъде допълнен с
освобождаването на члена на ОИК, който е подал такова заявление
по лични причини, ведно с писмото до съответната политическа
сила, както беше предложено от докладчика, за представяне на
доказателства за завършено висше образование или ново
предложение, което да отговаря на изискванията на Изборния
кодекс.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е 1028-МИ/09.12.2021 г.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-10-54/11.12.2021 г. е
постъпила преписка от упълномощения представител на коалиция
„БСП
за
България“
Й.
К.,
с
която
се
прави
предложение за промяна в състава на ОИК – Дулово, област
Силистра, като се предлага на мястото на М. Й. Й. – зам.председател на ОИК – Дулово, освободен с Решение № 928МИ/12.11.2021 г. на Централната избирателна комисия,
да бъде назначена С. И. Г.-Г. – член на ОИК – Дулово, а
за член на ОИК –Дулово, да бъде назначена Маргарита Георгиева
Ранчева.
Към предложението са приложени: декларация по чл. 75 и
копие от диплома за завършено висше образование на М. Р.,
както и копие на пълномощно.
Предвид изложеното и на съответните правни основания,
посочени в проекта на решение, предлагам да вземем следното
„РЕШЕНИЕ:
Назначава като зам.-председател на ОИК – Дулово, област
Силистра, Стоянка Господинова-Георгиева със съответно ЕГН.
Назначава като член на ОИК – Дулово, област Силистра,
Маргарита Ранчева със съответно ЕГН.
На назначените зам.-председател и член да се издадат
удостоверения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този проект? Няма.
Моля, режим на гласуване проекта на решение относно
промяна в състава на ОИК – Дулово.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1029-МИ/09.12.2021 г.
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Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви искане за изплащане на
възнаграждение, постъпило от ОИК – Варна, с вх. № МИ-27252/03.12.2021 г. Искането е окомплектовано с всички изискуеми по
наше решение и закон документи. Поискано е изплащане на
възнаграждение на комисията за две заседания, проведени на
24 ноември 2021 г. от председател, зам.-председател, секретар и
16 членове и за заседание, проведено на 29 ноември 2021 г., от
председател, двама зам.-председатели, секретар и 18 членове.
Общата сума, заедно с осигурителните вноски, по така
докладваното искане за изплащане на възнаграждение е изчислена
на 3 333, 65 лв.
Към преписката е приложен контролен лист с изразено
положително становище за изплащане на възнаграждението
съобразно доклада ми, предвид което ви предлагам с протоколно
решение да одобрим за изплащане така докладваното от мен
възнаграждение на ОИК – Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване с протоколно решение да одобрим изплащане на
възнаграждение на колегите от ОИК – Варна.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-255/03.12.2021 г. е
постъпило искане за изплащане на възнаграждения на членовете на
ОИК – Никопол, за проведено заседание на 2 декември тази година,
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на което е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване за избран от
листата на партията, следващият такъв.
Преписката е окомплектована с контролен лист и счетоводна
справка, като стойността на исканите възнаграждения е 825,93 лв.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на ОИК – Никопол. В сумата, която
посочих, са включени и осигурителните вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане възнагражденията на
членове на ОИК – Никопол.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение на ОИК – Самоков, с вх. № МИ-27248/01.12.2021 г. относно изплащане на възнаграждение за
проведени два броя заседания и три броя дежурства, свързани с
предсрочно прекратяване мандата на общински съветници.
Дежурствата са също в тази връзка – две последователни промени са
извършени във връзка с предсрочното прекратяване на мандата им.
Приложени са съответните документи – счетоводна справка и
контролен лист относно изплащането на възнагражденията.
Считам, че документацията е окомплектована в цялост и
предлагам да бъде взето решение да се изплати сумата в размер на
2 208,47 лв. с включени осигурителни вноски в тази сума на ОИК –
Самоков, във връзка с провеждане на две заседания и три дежурства
на 28 октомври 2021 г.; на 4 ноември 2021 г.; на 8 ноември 2021 г.;
19 ноември и на 30 ноември 2021 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този доклад? Няма.
Моля, процедура по гласуване за изплащане на
възнагражденията за проведено заседание и дежурство на членове на
ОИК – Самоков.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам ви с вх. № МИ-27237/06.12.2021 г. искане за изплащане на възнаграждения от ОИК –
Русе, за проведено едно заседание на 20 ноември 2021 г. във връзка с
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник,
който е избран за народен представител и обявяване на избран
общински съветник – следващият от кандидатската листа.
Сумата е в размер на 831,92 лв. Към преписката са
приложени всички изискуеми документи, включително счетоводна
справка и контролен лист.
Предлагам ви да одобрим изплащането на исканата сума за
ОИК – Русе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане възнагражденията на
ОИК – Русе.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ27-253/03.12.2021 г. – искане за изплащане на възнаграждение на
ОИК – Брацигово, за проведени две заседания на 24-и и 26 ноември
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2021 г. и две дежурства, проведени на 25-и и 27 ноември 2021 г.
Дежурствата са били във връзка с подготовка на предстоящите
заседания във връзка с постъпващи документи и проследяване хода
на административно дело, което води кметът на кметство Равногор,
във връзка с конфликт на интереси и несъвместимост, която е
установена в неговата дейност.
Сумата, която се иска, е в размер на 2 164,58 лв. Приложени
са всички изискуеми документи към преписката. Налице е
счетоводна справка и контролен лист.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим исканата
сума за ОИК – Брацигово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане на възнаграждение
на ОИК – Брацигово.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще започна с няколко доклада. С вх. № ЧМИ-01-67 и ЧМИ01-68/07.12.2021 г. сме получили преписи от Указ № 285 и
Указ № 286 от 3 декември 2021 г. на Президента на Република
България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича,
община Котел, област Сливен на 27 февруари 2022 г. и на същата
дата е насрочен частичен избор за кмет на кметство Асеновци,
община Левски, област Плевен. Докладвам ви го за сведение.
Колеги, представям на вниманието ви докладна записка с
вх. № ЦИК-09-448 относно отчитане на извършените дейности по
граждански договор № 328/10.09.2021 г., сключен между
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Централната избирателна комисия и Р. Б. Б. за подпомагане на
Централната избирателна комисия в дейностите относно
осигуряване на машинното гласуване.
Към докладната записка е приложен отчет от господин Б. –
какви дейности е извършил в изпълнение на договора.
Приложен е и контролен
лист
за
извършване
на
предварителен контрол от финансовия контрольор, в който е
изразено мнение за законосъобразност относно поемане на
задължение в посочения размер. Предлага се Централната
избирателна комисия да одобри изпълнението на работата по
гражданския договор съобразно представения отчет, след което да се
извърши плащането по него, което ще бъде от средствата по плансметката за изборите по § 02 02.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим приемането
на работата на господин Богдановски, след което да бъде извършено
и съответното плащане по него.
Имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващият ми доклад – с вх. № ЦИК-09-485/08.12.2021 г. е
представена докладна записка от директора на дирекция
„Администрация“
относно
изпълнение
на
граждански
договори: № 326,
сключен
между
Централната
избирателна комисия и Т. Ц. Ц.; № 327, сключен с П. Ж. и № 329,
сключен с А. К.
В предмета на договорите е било включено участие на
изпълнителите в дейностите по получаване от Централната
избирателна комисия на трето ниво отдалечени софтуерни
консултации от производителя на машините за гласуване
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„Смартматик“ в изпълнение на договора за обществена поръчка
№ 22, както и получаване на знания, след което е следвало да
предадат в 30-дневен срок от посочването на служители на
Централната избирателна комисия.
Производителят на машините „Смартматик интернешънъл
холдинг“ към настоящия момент не е осигурил предоставянето на
Централната избирателна комисия третото ниво отдалечени
софтуерни консултации, поради което изпълнителите по тези
договори не могат, по независещи от тях причини, да изпълнят
дейностите, свързани с получаването на знанията и предоставянето
на третото ниво отдалечени консултации.
С писмо от 28 септември 2021 г. Централната избирателна
комисия е уведомила „Информационно обслужване“ АД относно
необходимостта от изпълнение на тази дейност, като
„Информационно обслужване“ АД е информирало Комисията, че
предоставянето на знания от производителя не може да се извърши
по-рано от месец април 2022 г.
С наше писмо от 29 септември 2021 г. сме изразили
несъгласие с отлагането за месец април 2022 г. и след разменена
кореспонденция по изпълнение на договора с „Информационно
обслужване“ АД в тази част с редица писма, които са посочени в
докладната записка – последното писмо е от 6 декември с вх.
№ ЦИК-06-6-382, което в началото на заседанието беше докладвано
от колегата Войнов, „Информационно обслужване“ АД са ни
информирали, че предоставянето на третото ниво може да се
реализира от 10 януари до 1 февруари 2022 г., което ние трябва да
обсъдим и вземем решение как да отговорим.
По трите договора, посочени в докладната, са представени
писмени отчети, както бяха докладвани за запознаване от колегата
Войнов в началото на заседанието, приложени са и към тази
докладна записка. В отчетите са описани изпълнените дейности в
останалата част от договорите, както е посочено и поради какви
причини не могат да бъдат изпълнени дейностите, свързани с
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третото ниво отдалечени консултации, а именно поради обективни
причини, независещи от страните по тези договори.
Предвид изложеното и на основание чл. 11 от Вътрешните
правила за сключване, изпълнение и отчитане на договори от
Централната избирателна комисия, се предлага ЦИК да вземе
решение за частично изпълнение на работата по трите договора,
както и прекратяването на договорите в частта по т. 1.1 и т. 1.2
поради невъзможност за тяхното изпълнение по независещи от
страните обстоятелства, като на изпълнителите, на основание
представените отчети за изпълнените дейности, останалата част от
договорите бъде изплатена пропорционално по т. 10.
Плащането ще се извърши по план-сметката за изборите за
президент и вицепрезидент на Републиката и за народни
представители, произведени на 14 ноември по бюджетен параграф
02-00.
Към тази докладна са приложени всички писма относно
разменената кореспонденция, свързана с изпълнението на тези
дейности, които бяха възложени на IT експертите, въз основа на
договора, сключен между Централната избирателна комисия и
„Информационно обслужване“ АД; приложени са три броя отчети за
извършената работа, в които подробно всеки от изпълнителите е
описал дейностите в останалата част от договорите, които са
изпълнени, както и съставените документи под формата на доклади
и становища по задачите, които им бяха поставени от Централната
избирателна комисия. Приложен е и проект на допълнително
споразумение, което да бъде подписано между Централната
избирателна комисия и съответния експерт относно прекратяване на
договорите в частта по точка 1.1. и т. 1.2 и частичното изплащане на
възнаграждение за изпълнената дейност в останалата част на
договора.
Предлагам ви да приемем работата на П. Ж., Т. Ц. и А.
К. в частта
от
техните
договори,
извън
т.
1.1.
и
т. 1.2; договори по т. 1.1 и т. 1.2 да
бъдат
прекратени
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и да бъде изплатено частично възнаграждение по изпълнение на тези
договори.
Имате ли изказвания? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на направените
предложения.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Това са моите доклади засега.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от областна
администрация Шумен с вх. № ПВР/НС-5-50/06.12.2021 г. Моля да
го погледнете – в папката с мои инициали. Обръщам внимание, че е
изпратено следобед в 16,00 ч.
Предвид обстоятелството, че трябва да отчетат план-сметката
на изборите не по-късно от 9 декември, молят Централната
избирателна комисия – питането им е свързано с изплащане на
възнаграждение на специалисти и експерти, назначени да
подпомагат работата на РИК – Шумен, и е свързана с наше Решение
№ 542-ПВР/НС, с което сме определили месечните възнаграждения
както на членовете на РИК, така и в т. 7 са определени
възнагражденията на специалисти, които се наемат месечно от
районните избирателни комисии. Посочени са възнагражденията на
специалист-експерт и специалист-технически сътрудник.
С Решение № 798 от 25 октомври 2021 г. е изменено Решение
№ 542, като е създадена нова т. 7.5 във връзка с възнагражденията на
специалистите, назначени да подпомагат дейността на районните
избирателни комисии, и е определено, че възнаграждението на
специалистите, независимо от това дали са технически сътрудници
или експерти към районната избирателна комисия, може да бъде повисоко от определеното по т. 7.1 и 7.2 от Решение № 542, като
общият брой на средствата, които са отпуснати, не може да се
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надвишава. Тоест ако има реализирани икономии, може да се
определи по-високо възнаграждение, тоест назначени са по-малък
брой специалисти.
Областна администрация Шумен ни информира, че РИК –
Шумен, многократно е назначавала и прекратявала договорите на
експертите, които е използвала. Изпратена ни е и таблица за лицата,
които са били назначени, датата на назначаването и длъжността, на
която са били назначени, както и решенията, с които са били
назначени специалистите.
Според назначенията е формиран значителен размер
икономии от средствата за специалистите-сътрудници, докато няма
такава икономия от средствата за специалистите-експерти. Въпросът
е, след като се позовават на решенията, които току-що ви цитирах,
дали може да бъде разпределена от формираната обща икономия за
месец октомври между специалистите сътрудници и специалистите
експерти, въпреки обстоятелството, че за същите са предвидени
различни възнаграждения съгласно чл. 7.1 и чл. 7.2 от същото
решение.
Обръщам внимание, че РИК – Шумен, още на 9 ноември с
писмо изх. № 28 е изпратила до областния управител на Шумен
становище, че икономията от полагащия се бюджет за специалисти
да бъде разпределена пропорционално върху възнагражденията на
наетите лица, работили през периода от назначаването на комисията
до попълване на полагащия се брой лица.
От 9 ноември до 6 декември 2021 г. няма никаква реакция на
областния управител, който сега ни пита може ли да бъде
разпределена тази икономия.
Колеги, след като се запознах с нашите решения, смятам, че
тази икономия би могла да бъде разпределена въз основа на Решение
№ 798, но това следваше да се случи с подписване на допълнителни
споразумения към договорите на лицата, назначени като технически
сътрудници и експерти от РИК – Шумен.
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Предвид обстоятелството, че към днешна дата – 9 декември
2021 г., районните избирателни комисии са с приключен мандат,
няма как да бъдат подписани допълнителни споразумения, а смятам,
че и няма правно основание, на което тази сума да бъде
разпределена. Би могло да бъде разпределена между експертите и
специалистите само въз основа на договори, сключени от РИК със
съответните лица.
Предлагам да върнем отговор на областна администрация
Шумен, че Централната избирателна комисия е предвидила
възможност за разпределение на средства, които биха могли да
бъдат формирани като икономии, с Решение № 798-ПВР/НС и
преценката как да бъде разпределена и изплатена тази сума е на
областния управител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
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, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви за запознаване докладна
записка с вх. № ЦИК-09-484/07.12.2021 г. – предложение за
абонамент на Централната избирателна комисия за 2022 г. В
докладната записка се посочва, че са получени три оферти, които са
приложение към нея във връзка с абонамента. Те обаче не са
приложени към самата докладна записка и доколкото видях, във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, където е качена
докладната записка, също не са качени тези три оферти.
Има контролен лист за извършване на предварителен
финансов контрол. Финансовият контрольор смята, че може
законосъобразно да се поеме задължение в размер на 3 010, 90 лв.,
каквото е предложението на директора на дирекция
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„Администрация“. Предлага се да бъде сключен договор за
абонамент с 19 вида вестници, списания и електронни такива.
Предлагам ви да се запознаете и да го обсъдим в работна
група, след което да преценим дали и за колко от тях Централната
избирателна комисия би се абонирала с оглед на обстоятелството, че
за част от тях за първи път чувам и виждам, че има абонамент.
Ще изискам от директора на дирекция „Администрация“ да
бъдат качени и трите оферти, както е отбелязано в докладната
записка. Предлагам да бъде обсъдено на работна група.
Следващият ми доклад е писмо от Столична община, Район
„Оборище“ с вх. № ПВР/НС-7-16/08.12.2021 г. в отговор на наше
писмо – изх. № ПВР/НС-715/30.11.2021 г., с което сме препратили
на Район „Оборище“ жалба от госпожа К. Б. относно
неизплатени възнаграждения за участие в СИК при произвеждане на
новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на
21 ноември 2021 г.
В писмото от Район „Оборище“ много подробно е преписано
наше Решение № 542/16.09.2021 г., с което определяме
възнаграждението и на членовете на СИК, като въз основа на това
решение е описано изплатеното възнаграждение на госпожа
К. Б. във връзка с участието й като член на СИК както в
изборите на 14 ноември, така и в изборите на 21 ноември 2021 г.,
включително и изплатените осигуровки.
Предлагам, доколкото това писмо е само до Централната
избирателна комисия, да изпратим копие от писмото на госпожа
Байчева, като от приложенията към писмото – има финансова
рекапитулация за първи и втори тур, която съдържа данни за повече
лица, да бъдат закрити данните, а приложенията да бъдат
подготвени като копие със съдържание само името на
жалбоподателката, тъй като вътре се съдържа разбивка на
изплатените суми, внесените осигурителни вноски.
Предлагам да бъде изпратено това писмо като отговор на
нейната жалба, заедно с приложенията.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Връщам на доклад сигнал, получен в
Централната избирателна комисия на 21 ноември с вх. № ПВР/НС22-379/21.11.2021 г. Докладвала съм този сигнал на заседание
от 23 ноември и тогава, по общо разбиране на Централната
избирателна комисия, възприехме, че трябва да го върна на доклад с
предложението, което направих, след като изтече срокът за
оспорване на резултатите от изборите, независимо че той касае
изборите за народни представители от 14 ноември. Изчакахме да
мине и срокът за оспорване на резултатите от изборите
на 21 ноември 2021 г.
Припомням, че това е сигнал във връзка с контролното
преброяване на разписките, извършено в СИК № 244606022, където
въз основа на попълненото от секционната избирателна комисия
Приложение № 13-НС, се установява, че при преброяване на
контролните разписки и вписването на разпределението на гласовете
по кандидатски листи са разпределен по-малък брой гласове от
преброените действителни гласове, записани в т. 2 на приложението
– 309 гласа, а са разпределени по-малък брой гласове.
В тази връзка ви предлагам да се самосезираме от статията
във в. „Труд“, на която колегата Томов ми обърна внимание, в която
са цитирани още две секционни избирателни комисии: СИК
№ 234623006 и СИК № 234608002, за които при проверка, която
извърших на интернет страницата на Централната избирателна
комисия, се установява, че има разминаване между резултатите,
установени в Приложение № 13 от преброяване на контролните
разписки, като брой действителни гласове са посочени 296, а при
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разпределението на гласовете по кандидатски листи са разпределени
223 гласа, като в статията е обърнато специално внимание, че за
„Продължаваме промяната“ при преброяване на контролните
разписки е посочено, че са установени нула действителни гласове, а
при установяване на резултатите от гласуването от машина за
„Продължаваме промяната“ има 73 гласа. По същия начин и в СИК
№ 234608002 има разминаване между установения резултат от
комисията при контролното преброяване – Приложение № 13, като в
„брой действителни гласове“ те са преброили 255 действителни
гласа от контролните разписки, а при разпределянето на
действителните гласове по кандидатски листи общият брой е 195,
като отново има разминаване между посочения брой за
„Продължаваме промяната“ – от машината са отчетени 85 гласа, а
при контролното преброяване СИК е отчела 25 гласа.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на Столична община,
с което да изискаме за тези три секционни избирателни комисии, в
които се гласува с машини, да бъдат представени незапечатан плик
№ 4 в Централната избирателна комисия, за да можем да извършим
проверка на броя контролни разписки и действителните гласове,
подадени в тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо от Обществения
съвет – вх. № ЦИК-12-58, от 6 декември 2021 г. относно преброяване
на контролните разписки. Излага се становище, че проблемът с
контролното броене на разписките след гласуването с машини стои
от последните избори за членове на Европейския парламент, но със
задоволство се отбелязва развитието в позицията на членовете на
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Централната избирателна комисия по тази тема след 2019 г. досега.
Споменава се секция № 244606002, за която току-що взехме
решение, както и се твърди, че в социалните мрежи циркулира
твърдение за изборни измами с посочени конкретни номера на
секции, като тази, която споменах. Други номера не се споменават.
Прави се предложение Централната избирателна комисия да
приеме нарочно решение, с което да се ангажира публично със срок,
в който да бъде направен цялостен анализ на находките от
контролното броене и в съответствие с дискусията от заседанието на
23 ноември 2021 г. да вземе решение за незабавна проверка на
секциите – вече го взехме; ЦИК да обмисли предложението да бъде
направена публично проверка на една или няколко секции в
присъствието на журналисти, пред телевизионни камери за
постигане на висока степен на прозрачност и доверие в процеса.
Независимо какво ще предприеме Централната избирателна комисия
по предходните точки, в Обществения съвет очакват час по-скоро
информация за броя на секционните избирателни комисии, които са
предали в РИК Приложения № 9 и Приложение № 13 и незабавно да
се публикува анализът на „Информационно обслужване“ АД,
обсъждан на заседанието на Централната избирателна комисия,
проведено на 2 декември, в неговата цялост, както и незабавно да се
извърши физическа проверка с огласяване на резултатите на
секциите, споменати в доклада на „Информационно обслужване“
АД, за които са вкарани данни в системата за определяне на
резултатите от протоколите на СИК, въпреки че техническите
носители – флашпаметите, са били разчетени в изчислителните
пунктове. Според съобщение в медиите ставало дума за 34 секции.
Това е предложението на Обществения съвет.
Във връзка с предходни писма, които съм докладвала и
направеното обсъждане в работна група, в днешно заседание съм
предложила проект на писмо до Обществения съвет, свързано с
избора на новото ръководство, както и с предложението за две
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организации, които да бъдат приети за членове на Обществения
съвет.
Предлагам ви да поискаме от Обществения съвет
информация налице ли са обстоятелствата по т. 3.1 от Правилата за
дейността на Обществения съвет, а именно организация, чийто
представител повече от една година не е участвал в работата на
Обществения съвет и във връзка с оспорване на избора на
председател, направено от Стефан Манов – зам.-председател на
Обществения съвет, дали в заседанието, в което е избран
председателят, са взели участие организации, за които са били
налице основанията, че повече от една година не са участвали в
работата на Обществения съвет.
Освен това, както е по правилата, да представят в
Централната избирателна комисия копие от писменото заявление,
което съдържа информация за дейността на двете организации,
които се предлагат да бъдат приети за членове на Обществения
съвет.
Използвам възможността, за да вмъкна, че изпращаме копие
от протокола от срещата между Обществения съвет и Централната
избирателна комисия, проведена на 18 ноември 2021 г. Взехме
протоколно решение от 2 декември за това, но то не е изпълнено,
така че да го приложим към това писмо.
В тази връзка и във връзка с докладваното преди това писмо
от Обществения съвет ви предлагам да информираме Обществения
съвет, че Централната избирателна комисия е взела решение да
извърши проверка на контролните разписки на три от секциите, за
които има информация, че има разминаване, както и че всички
протоколи – Приложение № 9-ПВР и Приложение № 13-НС, в които
са обективирани данните от контролното преброяване от СИК, са
качени на интернет страницата на Централната избирателна комисия
и могат да бъдат проверени от всеки, който желае да направи това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги изказвания?
Имате ли предложения по текста на писмото до Обществения съвет?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
В моя папка има докладна записка от директора на дирекция
„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-483/07.12.2021 г. относно
публикуване на отчет за касово изпълнение на бюджета и отчет за
касово изпълнение на чуждите средства за месец ноември 2021 г.
Дейността е рутинна, имаме представен целият отчет. Той се
публикува всеки месец, както и по тримесечие.
Предлагам, тъй като е изготвен от главния счетоводител
Гергана Младенова, да одобрим неговото публикуване във вида,
представен в докладната записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по тази докладна записка?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Запознавам ви с докладна записка –
вх. № ЦИК-09-482/06.12.2021 г. относно извършване на промяна по
бюджета на Централната избирателна комисия и уведомяване
министъра на финансите.

26
Трябва да изпратим писмо до Министерството на финансите
в съответствие с т. 6 от Раздел IX за извършване промени по реда на
Закона за публичните финанси – има указания на министъра на
финансите.
Преписката е свързана с това, че ние сме длъжни да заплатим
206 170,00 лв. на Министерството на финансите. Пояснявам, че ние
не плащаме това, но трябва да се извърши на тази стойност корекция
в нашия бюджет, тъй като бюлетините, които са отпечатани за
президентските и парламентарните избори, са ценни книжа. Това е
такса, която се дължи, когато се отпечатват ценни книжа. Цялата
преписка съдържа документи, с които сме трансферирали
средствата, както и тарифа № 12 за такси, които се събират в
системата на Министерството на финансите.
Предлагам да одобрим с протоколно решение отговора, както
и да го изпратим на Министерството на финансите и да
упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да
утвърди тази компенсирана промяна, както и да се изпрати писмото,
с което ще се уведоми министърът на финансите за това, че сме
одобрили тази компенсирана промяна в бюджета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
доклад и представените документи към докладната записка имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване по направените предложения за
утвърждаване на промяната по бюджета на ЦИК и изпращането на
писмото до министъра на финансите.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви последното писмо,
което да изпратим до Мисията на ОССЕ. Имахме постъпило
запитване за различни числа от протокола. Изготвена е чернова от
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госпожа Жекова. Прегледах я и добавих няколко изречения, които
обясняват защо се появяват различия. Писмото може да видите в моя
папка.
Предлагам с протоколно решение да утвърдим неговия текст
и да го изпратим. Посочените числа са от финалните протоколи –
проверил съм това. Интересуват се защо броят на избирателите в
един и същи ден по провеждането на парламентарни и президентски
избори е различен, въпреки че различието не е голямо, но все пак
има такова. Опитал съм се да обясня, че логиката при създаване на
единия файл и другия е различна, поради което е възможно да има
разлика. Числата са тези, които са в протоколите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнете писмото, което ще се изпрати на Мисията на ОССЕ. Ще
ви помоля всеки да се запознае с проекта на отговор. Мисля, че
трябва да редактираме предложението в определени части, за да
може да предоставим коректна информация.
Колеги, това писмо ще го гласуваме след запознаване.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам две
преписки – вх. № ЕП-09-68 и № ЕП-09-67 от 8 декември 2021 г.,
получени от Прокуратура на Република България – „Следствен
отдел“ към Специализираната прокуратура.
Искането е на основание чл. 159 от НПК, чл. 154 и чл. 215 от
Закона за съдебната власт от Тихомир Николов, следовател в
„Следствен отдел“ към Специализирана прокуратура, с посочен
адрес и телефон.
Във връзка с разследване на Европейската прокуратура на
територията на Република България – посочен е регистрационният
номер на Европейската прокуратура, по описа на „Следствен отдел“
към Специализираната прокуратура на основание чл. 159 и другите
членове, които изброих, както в изпълнение на указанията в
Постановление на делегиран европейски прокурор, изисква да
извършим проверка и при наличие на данни в нашите регистри да
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отговорим ползват ли се с имунитет – посочени са две лица с три
имена и ЕГН, постоянен и настоящ адрес, изрично посочени в
искането. Молят за спешност.
Подготвил съм общо писмо по двете преписки до
„Информационно обслужване“ АД да извършат проверки в
регистрите и да ни предоставят информация дали посочените лица
със съответните три имена и ЕГН в двете искания се ползват от
имунитет, а именно дали са президент, вицепрезидент или народен
представител?
Това е предложението ми – „Информационно обслужване“
АД да ни отговорят в спешен порядък и след това да върнем отговор
на следователя към Специализираната прокуратура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с писмото?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с наше допълнително писмо
– изх. № МИ-09-485/02.12.2021 г. е по отношение на
Ц. М. с посочено ЕГН – изпълнява ли професия или дейност,
свързана с участие в изборния процес, тъй като същата има влязла в
сила присъда лишаване от това право. Получили сме отговор с вх.
№ МИ-00-17 от 7 декември 2021 г. от „Информационно обслужване“
АД, с което ни уведомяват, че същата е регистрирана единствено
като застъпник на редовните местни избори през 2015 г. в ОИК –
Троян.
Имаме и писмо, допълнение към МИ-00-16 от 1 декември
2021 г., с което „Информационно обслужване“ АД ни информира, че
същото лице не е регистрирано като кандидат за народен
представител, като член на Европейския парламент, президент и
вицепрезидент или общински съветник и не е избирана на такава
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длъжност. Изпратили сме копие от това искане до „Информационно
обслужване“ АД. „Информационно обслужване“ АД посочва в
писмото, че посоченото лице е добавено в списъка на осъдените с
влязла в сила присъда за срок от две години и ще се има предвид при
бъдещи проверки до изтичане срока на присъдата.
Уважаеми колеги, в резолюция съм посочил информацията
по отношение на присъдата за конкретното лице да се впише и в
регистъра на Централната избирателна комисия, за да се има
предвид при бъдещи проверки. Това е докладът ми за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам в тази точка, тъй като
смятаме, че писмата не са за „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Имаме две писма от бивши председатели на секционни
комисии в община Хасково, в които ни уведомяват, че са имали
конфликт в деня на изборите. Областният управител се е намесил в
работата на секционната комисия.
Мисля, че тези неща постфактум няма как да бъдат решени.
Предлагам, ако има и други такива сигнали, да бъдат обобщени и
обсъдени на работно заседание. Номерата на преписките са ПВР-22160 и ПВР-22-159. Засега ги докладвам само за сведение и
запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпило писмо с вх.
№ МИ-09-503/03.12.2021 г. Това е писмо от Районна прокуратура –
Хасково, до Районна прокуратура – Ямбол, с копие до Централната
избирателна комисия във връзка с извършвани проверки за
евентуално установяване на престъпления по чл. 168 на проведените
през месец октомври 2019 г. избори. Районна прокуратура – Хасково
препраща по компетентност на Районна прокуратура – Ямбол,
съответната преписка срещу проверявано лице, което е със
съответен адрес на гласуване – община Тополовград. Докладвам ви
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го за сведение, тъй като Централната избирателна комисия е в копие
на това писмо.
Връщам на доклад от заседанието на 2 декември 2021 г.
преписката във връзка с извършването на подбора за длъжност
„системен администратор“. Припомням, че същата беше докладвана
за сведение и запознаване. В работна група на 2 декември беше
коментиран резултатът от проведения подбор съгласно приложената
документация.
Предлагам с протоколно решение да бъде одобрено
обявяването на Протокол № 2 на комисията за провеждане на
подбора, както и да бъде преценено от Централната избирателна
комисия, както беше коментирано и на работна група, че
единственият явил се кандидат не е показал достатъчно добър
резултат и не е одобрен за съответната позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази
документация, публикувана във вътрешната мрежа, във връзка с
конкурса, госпожо Стоянова, ще ви помоля комисията да се събере,
за да може да се приключи преписката по провеждането на този
конкурс и на следващо заседание да представите финалното
предложение на комисията, въз основа на което и Централната
избирателна комисия да вземе своето решение.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-00853/06.12.2021 г. – писмо от „Информационно обслужване“ АД, с
което отговарят на запитване с наше писмо дали лицето В.
И. Г. е регистрирана
като
кандидат
за
народен
представител в изборите на 11 юли тази година.
Първоначално сме получили писмо с вх. № НС-04-02-309 от
Столичната дирекция на вътрешните работи, отдел „Досъдебно
производство“, като в моя папка от днес ще видите проект на писмо
до СДВР, с което ги уведомяваме, че съответното лице е била
регистрирана като кандидат за народен представител в изборите на
11 юли 2021 г. в РИК 25 – София, със съответното решение от
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съответната дата в кандидатската листа на коалиция „Българските
патриоти“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване писмото до СДВР.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС04-2-88/07.12.2021 г. от Областна дирекция на МВР – Видин, с което
искат от нас информация във връзка с извършване на проверка по
съответната преписка, възложена с разпореждане на Районна
прокуратура – Видин. Става дума за подадена жалба от лицето О. Б.,
на което лице не е дадено право да гласува, тъй като е фигурирал в
списъка на заличените лица в секция № 28 в град Видин, като искат
от нас да предоставим информация във връзка с избирателните
списъци и така нататък.
Предлагам ви проект на писмо, което може да видите в моя
папка от днес, до областния управител на област Видин с копие до
директора на ОД на МВР – Видин, с което изпращаме копие от
писмото на областната дирекция с молба да предоставят исканата
информация и да уведомят Централната избирателна комисия на
основание чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс, тъй като от 6 декември
насам РИК – Видин, преустанови своята работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте
направения доклад.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмо до
областния управител на област Видин, с копие до директора на ОД
на МВР – Видин.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
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Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте и Вие в тази точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е писмо от РУ на
МВР – Харманли, с вх. № МИ-04-02-431/08.12.2021 г. Във връзка с
разследване по досъдебно производство с посочен в писмото номер
се иска информация от Централната избирателна комисия относно
това кои са били регистрираните кандидати за кмет на община
Симеоновград при произведените избори за кметове на 27 октомври
2019 г.; кой кандидат с какъв номер и бил и от коя партия е
издигнат; и на кой тур е бил избран кметът на община
Симеоновград?
Предлагам да изпратим това писмо по компетентност до ОИК
– Симеоновград, с копие до Районното управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото писмо – вх. № ПВР/НС14-5/08.12.2021 г., е от кмета на Район „Люлин“, Столична община, с
което се иска да бъде разрешено отваряне на запечатано помещение,
в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените
избори на 4 април и 11 юли 2021 г. за народни представители с цел
архивиране на книжата и предаване в Държавна агенция „Архиви“,
както и унищожаване на неценни изборни книжа и материали.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на Район „Люлин“ с
което да го уведомим, че отварянето на запечатаното помещение се
извършва на основание т. 2.1 от Решение № 1244-МИ
от 30 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия, без да
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е необходимо изрично разрешение от Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за изпращане на писмото до кмета на Район
„Люлин“, Столичната община.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия, което ще продължи в 14,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме
девет членове – налице е кворум.
Ще продължим с мой доклад в точка пета:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Запознавам ви с докладна записка от днес от директора на
дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-486 относно сключване
на граждански договори с IT експертите, които подпомагаха
работата на Централната избирателна комисия във връзка с
машинното гласуване.
В докладната записка се посочва, че във връзка с
необходимостта ЦИК да бъде подпомогната в дейностите, свързани
с приключване и анализ на дейностите относно машинното
гласуване, а именно изготвяне на електронен архив от записващи
технически устройства в произведените избори и записването му на
електронни носители; записване на електронен архив в Държавния
хибриден частен облак, както и дейностите по изготвяне на анализ
относно машинното гласуване, се предлага да бъдат сключени
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граждански договори със срок до 15 декември с Т. Ц.,
П. Ж. и А. К., като
в
предмета
на
договорите на господин Ж. и господин
Ц.
са
включени
дейностите за създаване на електронен архив и записването в
Държавния хибриден облак, както и подпомагане на Централната
избирателна комисия при изготвяне на анализа относно машинното
гласуване, а в проекта на договор на А. К. се включва и дейността,
свързана с консултиране относно въвеждане на дистанционното
електронно гласуване.
Колеги, предполагам, си спомняте, че ние възложихме такава
дейност на господин К., но в срока по предходния договор не
можеше да се завърши неговата работа, тъй като последните
документи, които ние получихме от Държавна агенция „Електронно
управление“ АД във връзка с утвърждаване на техническата
спецификация за изработване на система за дистанционно
електронно гласуване – срокът, който беше поставен към ЦИК е
януари 2022 г., така че да може до 15 – 20 декември 2021 г. господин
К. да довърши тази работа, за да може Централната избирателна
комисия да разполага с неговото експертно становище.
Така се предвижда и в предложението на директора на
дирекция „Администрация“ за неговия договор. Предлага се срокът
за изпълнение на дейностите да е до 15 декември тази година, като
се определи възнаграждение в размер на 4000 лв. Плащането на
възнагражденията ще се извърши от средствата по план-сметката за
изборите по бюджетен параграф 02-00. Предлага се Централната
избирателна комисия да одобри направеното предложение за
изпълнение на посочените дейности, като, разбира се, след тяхното
изпълнение работата ще бъде приета след представяне на
съответните отчети. Приложени са проекти на договори, както и
контролен лист за извършен предварителен контрол, че може да
бъде поето задължението.
Предлагам да гласуваме направеното предложение, за да
може Централната избирателна комисия да довърши работата,
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свързана с машинното гласуване, за която е необходимо
съдействието на тези експерти.
Имате ли друго предложение или изказване? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Имаме ли други доклади в тази точка? Нямаме.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, ще докладвам тези пакети в различни части, които
включват по няколко договора – този път те са разнообразни, тъй
като договорите на основните доставчици са на приключване.
Обща уговорка за всички докладвани преписки е, че по тези
медийни пакети, по сключените договори са представени приемопредавателни протоколи, както и материални носители, доказващи
изпълнението на медийния план.
Медията в. „Минаха години“ и в „Златна възраст“ е сключила
договор с ПП „Правото“. Номер на договора НС-24-753/05.11.2021 г.
Стойността на сумата по фактура е 2 700,00 лв.
Труд медия ЕООД – в. „Труд“, е сключила договор с Цвета
Кирилова – Георги Тутанов. Договорът е № ПВР-24210/03.11.2021 г. Стойността на сумата по фактура е 4 100,00 лв.
Медията СКАТ ООД – Телевизия СКАТ и телевизия СКАТ+
е сключила договор с КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС
РАДИКАЛИ И БНДС Целокупна България“ с вх. № НС-24577/19.10.2021 г. на стойност 26 613,20 лв.
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Имаме и договор на БНТ, който е сключен между двойката
Константин Костадинов и Елена Гунчева с вх. № ПВР-2484/21.10.2021 г., на стойност 17 004,00 лв.
Моля с общо протоколно решение да одобрим изплащането
на тези договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с Медия „Резон“
ООД – www.Fakti.bg, която е сключила договор с № ПВР-24227/05.11.2021 г. с ПП ВОЛЯ – Веселин Марешки/Полина Христова.
Стойността на фактурата по този договор е 3 600,00 лв.
Медия: Информационна агенция „Фактор.бг“ е сключила
договор с „Национално обединение на десницата“. Номерът на
договора е ПВР-24-121/22.10.2021 г. Представената фактура е на
стойност 2 500,00 лв.
Медия: „ГЛАСОВЕТЕ.КОМ“ е сключила договор с ПП
„Възраждане“ – Константин Константинов/Елена Гунчева на
стойност 6 000,00 лв. Номерът на договора е ПВР-24175/28.10.2021 г.
Последната медия в тази група е „168 часа“ ЕООД –
в. 24 часа – сайта www.24chasa.bg, която е сключила договор с
Константин Костадинов/Елена Гунчева на стойност 2 400,00 лв.
Договорът е с № ПВР-24-173/28.10.2021 г.
Предлагам да одобрим тези искания за изплащане с
представени фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви следващата група
договори: Спортал.БГ – novini.bg е сключил договор с коалиция
„Продължаваме промяната“ на стойност 19 680,00 лв. Договорът е с
№ НС-24-811/10.11.2021 г.
Медия: „Днес плюс“ – nakratko.bg е сключила договор с ПП
„Общество за нова България“ – № НС-25-617/20.10.2021 г.
Стойността на фактурата е 37 152,00 лв.
Медия: „Старозагорски новини“ ЕООД е сключила договор с
ПП ВОЛЯ на стойност 1 560,00 лв. Договорът е с № НС-24790/08.11.2021 г.
Медия: „Смарт Хоум Сис“ ООД – Novavarna.net е сключила
договор с ПП ВОЛЯ с № НС-24-791/08.11.2021 г. на стойност
1 200,00 лв. по фактура.
Медия: „ПИК НЮЗ“ ЕООД е сключила договор с ПП ВОЛЯ
на стойност по фактура 6 000,00 л. Номерът на договора е НС-24794/08.11.2021 г.
Предлагам да одобрим този пакет от представени фактури за
сключени договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата група от договори
започвам с медия: „Кей Ти Адвъртайзинг“ ЕООД Ekonovini.bg,
която е сключила договор с ПП „Партия на зелените“. Стойността на
фактурата е 3 000,00 лв.; договорът е с № НС-24-696/27.10.2021 г.
Медия: ОТВЕС КОНСУЛТ ЕООД – gabrovonews.bg е
сключила договор с Инициативен комитет Румен Георгиев Радев –
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Илияна Малинова Йотова с № ПВР-24-215/04.11.2011 т. Стойността
на фактурата е 500, 00 лв.
Медия: „Джи Ес Ти медия къмпани“ ЕООД, която поддържа
радио burevetnik.bg. bgpress.online, онлайн радио Burevestnik, е
сключила договор № ПВР-24-162/27.11.2021 г. за отразяване
кампанията на Цвета Кирилова и Георги Тутанов. Стойността на
фактурата е 18 335,80 лв.
Медия „НИК Адвъртайзинг“ ЕООД – Tibune.bg е сключила
договор № ПВР-24-213/04.11.2021 г. с ПП ВОЛЯ – Веселин
Марешки/Полина Христова на стойност 3 600, лв.
Предлагам да одобрим с едно гласуване представените
фактури за изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме пакет от няколко
доставчици: „Нова Броудкастинг груп“ ЕООД с всичките и медии,
телевизия, радио, Диема Фемили, „НЕТ ИНФО“ЕАД – VESTI.BG,
DARIUNEWS.BG, Радио Експрес – Радиопрограма Веселина; „Радио
Експрес“ – Радиопрограми „Витоша“ и THE VOICE.
Радио Експрес – радиопрограма Веселина е сключила
договор с ПП „Правото“ с № НС-24-690/26.10.2021 г. на стойност
3 218,10 лв.
„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД – Нова телевизия е
сключила договор с ПП АТАКА на стойност 3 858,66 лв. Номерът на
договора е НС-24-796/08.11.2021 г.
„РАДИО ЕКСПРЕС“ – радиопрограми „Витоша“ и The Voice
има сключен договор с КП „Национално обединение на десницата“
на стойност 7 993,49 лв. Номерът на договора е НС-24691/26.10.2021 г.
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Същата коалиция „Национално обединение на десницата“ е
сключила договор на стойност 8 400,00 лв. с медия „НЕТ ИНФО“ –
ЕАД – vesti.bg. nova.bg, dariknews.bg. Номерът на договора е НС-24717/01.11.2021 г.
Медия „НЕТ ИНФО“ ЕАД – vesti.bg. nova.bg, dariknews.bg. е
сключила договор с ВОЛЯ – Веселин Марешки/Полина Христова.
Номерът на договора е ПВР-24-234/08.11.2021 г.
Представената фактура е на стойност 5 760,00 лв.
Медия Радио „Експрес“ – радиопрограма „Веселина“ е
сключила договор № НС 24-150/26.11.2021 г. с ПП „Правото“ –
Мария Петрова/Ганчо Попов. Представената фактура е на стойност
4 743,00 лв.
„Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД – Нова телевизия, „Диема
Фемили“, Нова Нюз е сключила договор № ПВР-24-178/29.10.2021 г.
с ПП „Правото“ – Мария Петрова/Ганчо Попов. Стойността на
фактурата е 18 119,52 лв.
Медия „НЕТ ИНФО“ ЕАД – vesti.bg, novaa.bg, dariknews.bg е
сключила договор ПВР-24-244/08.11.2021 г. с ПП „Правото“ –
Мария Колева/Ганчо Попов.
Стойността на представената фактура 2 880,00 лв.
Медия РАДИО ЕКСПРЕС – радиопрограма Веселина е
сключила договор ПВР-24-239/08.11.2021 г. с ПП АТАКА – Волен
Сидеров/Магдалена Ташева.
Стойността на представената фактура е 6 711,60 лв.
Договор, сключен между „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД –
Нова Телевизия и ПП АТАКА – Волен Сидеров/Магдалена Ташева.
Номер на договора ПВР-24-242/08.11.2021 г.
Стойността на представената фактура е 3 858,66 лв.
„НЕТ ИНФО“ ЕАД – vesti.bg, nova.bg, dariknews.bg e
сключила договор с КП „Национално обединение на десницата“ –
Горан Благоев/Ивелина Стойнова. Номерът на договора е ПВР-24184/01.11.2021 г.
Стойността на представената фактура е 8 400,00 лв.
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Предлагам с едно протоколно решение да одобрим
изплащането на тези фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е НС-24697/27.10.2021 г. сключен между ПП „Правото“ и медията в. „Трета
възраст“.
Стойността на представената ни фактура е 2 386,80 лв.
По договор № ПВР-24-118/22.10.2021 г., сключен между в.
„Трета възраст“ и ПП „Глас народен“ – Светослав Витков/ Веселин
Белоконски, ни е представена фактура на стойност 2 000,00 лв.
По договор № ПВР-24-163 ни е представена фактура на
стойност 1 208,84 лв. Договорът е сключен между ПП „Правото“ –
Мария Колева/Ганчо Попов и същата медия.
Предлагам да одобрим тези три плащания към медия в.
„Трета възраст“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медията Пи Ар Клуб ЕООД –
ABCnews.bg; Пи Ар Клуб ЕООД – Efir2.bg; Пи Ар Клуб –
travelnews.bg; Тайм медия ЕООД – Skandal.bg са поискали
изплащане на фактури по сключени договори:
Договор № НС-24-616/26.10.2021 г., сключен между Пи Ар
Клуб ЕООД ABCnews.bg и ПП „Партия на зелените“.
Стойността на фактурата е 4 980,00 лв.;
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Договор № НС-24-615/20.10.2021 г., сключен между Пи Ар
Клуб ЕООД – Efir2.bg и ПП „Партия на зелените“.
Стойността на фактурата е 3 936,00 лв.
Договор № НС-24-614/20.10.2021 г., сключен между Пи Ар
Клуб – travelnews.bg и ПП „Партия на зелените“ на стойност
3 990,00 лв.
Договор № НС-24-613/20.10.2021 г. сключен между Таймс
медия ЕООД – Skandal.bg и ПП „Партия на зелените“.
Стойността на фактурата е 3 000,00 лв.
Предлагам да одобрим тези фактури с едно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Определям госпожа Матева да води заседанието за малко.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с представени
фактури от ТВ1 България ЕООД – TV 1 по сключен договор с ПП
„Пряка демокрация“. Договорът е на стойност 5 979,60 лв. Номерът
на договора е НС-24-660/22.10.2021 г.
Имаме договор на същата медия, сключен с Инициативен
комитет Росен Миленов – Иван Иванов, на стойност 1 800,00 лв.
Номерът на договора е ПВР – 24-122/22.10.2021 г.
Предлагам с едно гласуване да одобрим изплащането на тези
фактури.
ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Фактури ни е представила и
медията Тайм Т Консулт ЕООД – NOVINATA.BG по договори,
сключени между ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ –
договор № НС-24-742/04.11.2021 г. на стойност 6 000,00 лв. и
договор № ПВР-24-217/04.11.2021 г. на стойност 6 000,00 лв.
Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият пакет е фактуриран от
медия Радио „Зорана“.
Първият договор е с № НС-24-709/29.10.2021 1г., сключен
между ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ и е на
стойност 5 995,20 лв.
Вторият договор е с № ПВР-24-177/29.10.2021 г., сключен
между същата медия – Радио „Зорана“ и ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“.
Стойността на посочената фактура е 5 999,40 лв.
Предлагам да одобрим изплащането.
ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият пакет от два договора
и две фактури е на медията „Интерпрес Груп 18“ ООД, която е
издател на в. „Галерия“.
Първият договор – № ПВР-24-202/03.11.2021 г., сключен с
ПП „Възраждане“ – Константин Костадинов/Елена Гунчева.
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Стойността на договора е 2 400,00 лв.
Вторият договор – ПВР-24-201/03.11.2021 г. е сключен с ПП
ВОЛЯ – Веселин Марешки/Полина Христова. Стойността на
договора е 9 000,00 лв.
Предлагам да одобрим изплащането на тези фактури.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с това приключихме
днешните почти 50 договора.
Има още десетина, които не са представили всички
необходими документи към изпълнението на медийните планове, но
те ще са единични и малко на брой. Благодаря ви за вниманието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря, господин Димитров.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ.
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка има проект на
решение. Преписката е с вх. № ЦИК-16-17/29.11.2021 г. и може да я
намерите в папката с мои инициали от 29.11.2021 г. – самото
заявление. В днешна папка е проектът на решение.
Т. Ч. ни поставя три въпроса: за броя и естеството на
подадените сигнали за нарушения на Изборния кодекс в
избирателни секции, разкрити за изборите на 14 ноември на
територията на Република Турция; информация за броя членове на
СИК във всяка от горепосочените секции, както и за броя назначени
в състава им представители на българското Министерство на
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външните работи и на политическите партии, с разбивка по партии;
информация за партийна принадлежност на наблюдателите,
допуснати до горепосочените избирателни секции.
В проекта на решение, който ви предлагам, по първа и втора
точка на лицето се казва, че му предоставяме достъп до обществена
информация и същата е налична на сайта на Централната
избирателна комисия в рубрика „Регистри“ – има посочен линк.
По точка втора се описва процедурата, по която се формират
съставите на секционните комисии извън страната и се посочват
решенията, с които, на база проведените консултации и
последващите предложения на парламентарно представените партии
на една партия, която е извън парламентарно представена и на
Министерството на външните работи са извършвани промени в тези
състави. Пишем, че всички решения са публикувани на интернет
страницата на Централната избирателна комисия и ги посочвам като
номера.
По отношение на т. 3 предлагам да откажем, тъй като
исканата информация не представлява такава, която е свързана с
обществения живот в страната и която може да даде възможност на
гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на
Централната избирателна комисия. Отделно от това Комисията не
събира и не обработва такава информация.
Това е предложението ми за решение: по т. 1 и т. 2 посочваме
публичността на информацията – къде може да бъде намерена, а по
т. 3 му отказваме, тъй като не е обществена информация.
Моля да се запознаете с проекта, и да го подложим на
гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля да се запознаете с проекта на решение, както и със заявлението.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1030-ЗДОИ/09.12.2021 г.
Колега Томов, заповядайте в тази точка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Представям на вниманието
ви писмо с вх. № ПВР/НС-29-7-1/03.12.2021 г. Това е искане по
Закона за достъп до обществена информация от Д. И.
На предишното заседание ви докладвах друго негово искане.
Двете искания са с много сходно съдържание. И в двете се иска
достъп до информация по следните три въпроса: за изборите на
11 юли и изборите на 14 ноември 2021 г.
Първи въпрос: час и минута, в които временният
комуникационен пост получава документите на секционните
избирателни комисии извън страната. Ако са пристигнали в няколко
мейла, да се отбележи часът на последния мейл.
Втори въпрос: час и минута, в които временният
комуникационен пост потвърждава на СИК, че предава на
Централната избирателна комисия документите на СИК за проверка.
Трети въпрос: час и минута, в които временният
комуникационен пост изпраща на СИК потвърждението –
разписката от СИК за редовността на документите на СИК. Като
времевите данни да бъдат в българско време.
Тъй като по същество тези две заявления са с един и същи
предмет и едни и същи въпроси, само че касаят изборите на 11 юли
и на 14 ноември, бих предложил обединяването им в отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов,
проверих в Деловодството. Преписката, която е за изборите на
11 юли, е абсолютно същата, която през месец юли е била
разпределена на колегата Гаврилов и е разгледана на заседание на
Централната избирателна комисия. Не можах да проследя обаче
какво е било решенето на ЦИК, тъй като в деловодната ни система
твърде трудно човек може да намери такава информация.
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Смятам, че първо трябва да се извърши проверка,
включително и по протоколите от заседанията на Централната
избирателна комисия, защото има разменена кореспонденция по
този повод, включително има и изпратени писма от Държавна
агенция „Национална сигурност“ до ЦИК с копие до Д. И., за да не
се получи дублиране.
След като се установи дали е приключена тази преписка,
тогава да вземем решение по искането за изборите на 11 юли.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, ще проверя всичко това и ще
докладвам на следващо заседание. Сега ви го докладвам за сведение
и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, ще
Ви помоля чрез директора на дирекция „Администрация“ да се
възложи на звено „Правна дейност“ да извърши проверка по тези две
искания, особено за изборите на 11 юли, за да не се получи
дублиране в решенията на Централната избирателна комисия, както
и да подготвят становище по исканията и евентуално проект на
отговор до лицето в зависимост от това дали има характер на
обществена информация, следва ли да бъде предоставен този достъп.
В този смисъл да им възложите със срок края на работния ден в
понеделник да Ви бъде върната обратно преписката със съответните
документи.
Преминаваме към точка седма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днес има писмо с вх.
№ ПВР-22-149-1 от 3 декември 2021 г. от господин Светлин
Йорданов.
Връщам на доклад преписка с вх. № ПВР-22149/21.11.2021 г., когато той ни изпрати писмо за това, че начинът
по който е организирана секцията в Мадрид, не отговаря на
указанията в Методическите указания; липсват указателни табели –

47
неща, които вече обсъждахме в заседание от 24 ноември 2021 г.
Тогава ви го докладвах за сведение и за запознаване с аргумента, че
тъй като изборите на 14 ноември и балотажа на 21 ноември
приключиха, писмото на господин Й. би могло да бъде взето
предвид и изложените обстоятелства да се коментират при
организацията на следващи избори.
Той обаче изпраща второ писмо, в което пита какво
отношение е взето по неговия първоначален сигнал. Предлагам да
бъде отговорено по имейл на господин Й. Проектът на отговор е в
моя папка – отговор по писмо ПВР-22-149-1.
Накратко му обясняваме, че писмото му е докладвано в
заседание на 24 ноември 20212 г. за сведение и запознаване.
Протоколът от заседанието е публикуван на сайта на Централната
избирателна комисия.
С оглед обстоятелството, че изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители, за които се отнася
изложената му в писмото информация, са приключили, на този етап
Централната избирателна комисия го приема за сведение и
запознаване и ще бъде поставено на дневен ред и коментар във
връзка с организацията на изборния процес извън страната в
следващи избори.
Това е предложението ми за отговор по имейл на лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на писмото, докладван от госпожа Стоянова, имате ли въпроси?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да се запознаете – в папка
с моите инициали са двата файла, наименувани „Опис“. Това е
описът на всички преписки с вх. номера от съответната прокуратура
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и номер на прокурорска преписка или номер на разследване на
изпратените ни постановления от различните прокуратури, с които
трябваше да се запознаем и са на разположение в залата повече от
десет дни. Част от тях разгледахме на работни обсъждания.
Вследствие на обсъжданията становището ни е да не се обжалват
тези постановления.
Смятам – в частта, в която се запознах с тях, че от тези
постановления прозира дълбоко неразбиране, от една страна, от
членовете на СИК, за съжаление, как се прилага принципът за
уседналост при гласуване в местни избори. По същия начин и у
разследващите полицаи и прокурори необходимостта от заявления
за гласуване по настоящ адрес, необходимостта от това едно лице да
има в шестмесечен срок регистриран постоянен и настоящ адрес на
територията на съответната община или кметство, за да може да
гласува в избори за местна власт.
В годините Централната избирателна комисия е установила,
че на практика много трудно се постигат осъдителни решения и
присъди във връзка с текстовете от Наказателния кодекс за
гласуване в нарушение на Изборния кодекс.
Моето предложение ще бъде при анализа на произведените
избори Централната избирателна комисия, независимо че сега ще
правим анализ на произведени избори за народни представители,
президент и вицепрезидент, ако Централната избирателна комисия
се обедини, да направи предложение до законодателя за промени, да
предвидим и да предложим промени и в тази част, за да могат да се
предвидят може би административни санкции за гласуване в
нарушение на Изборния кодекс, или методи и начини, по които да се
установяват тези нарушения, ако се прецени, че са и престъпления,
за да не се ангажира твърде голям административен ресурс от страна
на ГД ГРАО за проверки. Централната избирателна комисия
изпраща информация до съответните прокуратури и МВР,
ангажиране на прокуратура и разследващи полицаи и накрая се
стига до прекратяване на производствата поради становището за

49
липса на престъпление, тъй като няма умисъл – основната причина е
тази.
Предлагам ви с протоколно решение да приемем, че няма да
обжалваме описаните постановления на прокуратурите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада? Както казах и госпожа Матева, преписките,
които са включени в тези описи, бяха на разположение на цялата
Централна избирателна комисия за запознаване. Мисля, че имахме
достатъчно време да се запознаем – всичките са свързани с
произведените местни избори през 2019 г., и всички са за откази да
се образува наказателно производство.
За целите на нашия анализ трябва да ги имаме предвид.
Моля, режим на гласуване предложението на госпожа
Матева.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, в папка с мои инициали има файл „пълномощно“, с
което председателят на Централната избирателна комисия да
упълномощи юрисконсулт В. да представлява Централната
избирателна комисия на 14 декември 2021 г. по административно
дело 2675/2021 г. по описа на Административен съд – Пловдив, в
открито съдебно заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
По повод предходния доклад на госпожа Матева – описите с
преписките от прокуратурата, които тя докладва, ви предлагам, за да
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има все пак и публикуване в деловодната система на Централната
избирателна комисия, всеки от двата описа да бъде публикуван към
последната преписка, посочена в описа, с възможност да може да се
прави и справка при необходимост.
За протокола – първият опис, който включва преписките,
постъпили в Централната избирателна комисия в периода от
8 ноември до 29 ноември 2021 г., да бъде присъединен в деловодната
система към преписка с вх. № МИ-09-385/29.11.2021 г., а описът на
постъпилите преписки в периода 30 ноември – 8 декември 2021 г., да
бъде присъединен към преписка МИ-09-560 от 8 декември 2021 г.
Преминаваме към точка осма от дневния ред:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
с вх. № ПВР-04-01-43 и свързаното с него писмо ПВР-04-01-43-1 – и
двете са подписани от господин Иван Кондов, постоянен секретар на
Министерството на външните работи.
В първото писмо от Външно министерство ни уведомяват, че
имат готовност да ни предадат в посочен от нас ден и място за
доставка изборните книжа от сформираните СИК извън страната на
изборите на 14 и 21 ноември 2021 г.
Във второто, което е с дата 8 декември 2021 г., ни обръщат
внимание, че поради това, че нямат специализирани помещения са
съхранение на изборни книжа и материали е необходимо в
сравнително кратък срок да ни бъдат предадени изборните книжа.
Разговарял съм с директора на администрацията. В момента
се обсъждат няколко възможности за решаване на този проблем.
Засега ви докладвам за сведение тези две писма, тъй като все още не
е осигурено помещение, за да отговорим на Външно министерство в
този смисъл.
Докладвам ви също писмо с вх. № ПВР-23-123/06.12.2021 г.
от госпожа Н.
Х.,
която е била председател на СИК в Ню
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Йорк и е озаглавено „Жалба за провеждане на изборите в Турция на
14 и 21 ноември 2021 г.“.
Ще напомня, че докладвах за сведение предишното писмо на
госпожа Х., което е с абсолютно същото съдържание – ПВР-2323/24.11.2021 г.
Склонен съм да приема, че съдържанието на това писмо не
дава никакво основание да го квалифицираме като жалба, защото
всъщност
госпожа
Х.
изразява
своите
политически
виждания относно изборите в Република Турция на базата на
неизвестни информационни източници – неща, които се коментират
в публичното пространство, и прави предложения, които всъщност
съответстват на възможностите, които законодателството дава – да
има във всяка секция в Турция български държавен представител,
член на комисията; да има наблюдатели-застъпници във всяка
секция. Тя е писала „трябва задължително да има от всички останали
партии“. Няма кой да ги задължи, но възможност да изпращат
наблюдатели-застъпници те имат; и българските държавни медии да
отразяват по-активно гласуването в Турция.
Това са политическите възгледи на госпожа Х., но по никакъв
начин съдържанието на това писмо не ми дава основание да счета,
че става дума за жалба. Тя не е била свидетел на нещата, които
твърди, поради което не виждам какво може да се отговори и на това
писмо. Поради тази причина ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам да отговорим в същия
смисъл, в който отговорихме на предходния гражданин, който ни
беше запитал какво се случва с предходно негово писмо, защото Вие
вече сте го докладвали, колега Томов, нали така? В такъв случай, ако
прецените, че е удачно, отговорът да бъде в абсолютно в същия
смисъл: Централната избирателна комисия ще го вземе предвид при
анализа.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това предложение.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да подложим на гласуване
отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 1 (Георги Баханов).
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Във връзка с изготвянето на удостоверенията за избраните
президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 14 и на
21 ноември 2021 г. ви предлагам да изпратим писмо до Печатницата
на БНБ за изработване на удостоверенията по аналогичен начин,
както е било през 2016 г., като след изготвяне на проекта на
удостоверенията, да ни бъдат изпратени за одобрение.
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,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо, с което WEB Secretariat ни осведомява, че никой не е
пожелал да бъде домакин на Десетата годишна среща. По тази
причина предложението на секретариата е да се организира такава
среща писмено, още повече че предвид ситуацията с ковид, всякаква
организация, която би предвиждала присъствена среща, би била
много сложна.
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Пожелават ни успех! Ще ни изпратят материалите по тази
среща. Писмото е с вх. № ЦИК-07-107/1 от 8 декември 2021 г.
Докладвам ви го за сведение.
Освен това в моя папка най-после може да видите
редактирания вариант на отговора на писмото, което трябва да
изпратим на господин Надж и госпожа Сартания чрез Д.
Х.
Надявам се да е достатъчно ясно. Числата са такива, каквито сме
одобрили в наши решения и публикувани в различните точки на
протоколите на СИК, сумирани като такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
погледнем писмото, което господин Димитров докладва в първата
част на заседанието и трябваше да се направят някои редакционни
корекции.
Има ли други предложения по текста?
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,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, докладвам вх. № ПВР-23126/06.12.2021 г. Писмо по електронна поща, подписано от член на
СИК, в което задава въпрос: полагат ли му се пари за транспорт, тъй
като е бил в една община, а пък е член на СИК в друга община.
Моят отговор е не, и предлагам да не отговаряме с писмо, а
да остане само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, последният
доклад в днешното заседание е по точка пета по дневния ред.
Докладвам ви с вх. № ЦИК-09-488/09.12.2021 г. постъпила
докладна записка от директора на дирекция „Администрация“
относно закупуване на работни материали за нуждите на
Централната избирателна комисия за 2021 г. В докладната е
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посочено какво съдържа предложението – във вътрешната мрежа
може да се запознаете: работен календар, тефтер, химикалки.
В докладната записка се посочва, че след направено
маркетингово проучване са поискани оферти от две фирми, които
имат налични необходимите количества от артикули и могат да
изпълнят доставката до 20 декември. Приложени са офертите от
двете фирми със съответните стойности.
Предлага се Централната избирателна комисия да одобри да
се възложи за изпълнение предложението по оферта № 2, които
предлагат по-качествено изпълнение с по-качествени материали,
както и се ангажират с по-кратък срок на доставка – доколкото
разбрах, до 17 декември 2021 г.
Одобрените от Централната избирателна комисия средства за
2021 г. за представителни разходи са в размер общо на 32 000,00 лв.,
като от началото на годината до момента са разходвани до
29 470,00 лв. с ДДС. Предложението е ЦИК да разгледа
представените материали и да одобри допълнителни средства за
представителни разходи в размер на 6 000,00 лв., тъй като тези
материали с представителна цел ще се използват от Централната
избирателна комисия през 2022 г., както и че по § 10-15 в бюджета
на ЦИК има налични средства за покриване на посочения разход,
който е в размер с ДДС – 5 523,60 лв. Към преписката е представен и
контролен лист за извършен предварителен контрол, с който се
изразява мнение за законосъобразност относно поемане на
задължение в посочения размер.
Предлагам ви да одобрим направеното предложение и да се
възложи изпълнението, като се има предвид и кратките срокове до
края на календарната година.
Имате ли друго предложение или изказване по доклада?
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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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
С това изчерпахме дневния ред.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващо за вторник, 14 декември 2021 г. от 10,30 ч.
(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

