ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 143
На 14 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. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Росица Матева, Димитър Димитров, Гергана
Стоянова, Силвия Стойчева, Георги Баханов,
Красимир Ципов.
4. Проект на решение относно унищожаване оставените
бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите на
14 ноември и 21 ноември 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
5. Изплащане възнаграждения на ОИК.
Докладват: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Красимир Ципов, Георги Баханов, Ерхан Чаушев,
Елка Стоянова
5а. Проекти на решения за обявяване на избрани народни
представители.
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Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева и
Любомир Георгиев
6. Доклади по ЗДОИ.
Докладват: Севинч Солакова и Цветозар Томов
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева и Гергана Стоянова
8. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейков, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,30 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия и от госпожа Росица Матева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата – налице е необходимият кворум
за провеждане на заседание.
По уважителни причини отсъстват колегите Цветанка
Георгиева и Йорданка Ганчева.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
2. Медийни пакети – докладва господин Димитров.
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3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз
имам доклади, госпожа Солакова, госпожа Матева, господин
Димитров, госпожа Гергана Стоянова и госпожа Силвия Стойчева.
4. Проект на решение относно унищожаване на оставените в
областната или общинска администрация бюлетини като резерви и
формуляри на изборни книжа от изборите на 14-ти и 21 ноември
2021 г. – докладва госпожа Солакова.
5. Изплащане възнаграждения на ОИК – докладва господин
Георгиев.
6. Доклади по ЗДОИ – докладва госпожа Солакова.
7. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа
Матева.
8. Разни – докладва господин Димитров.
Имате ли предложения?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка пета:
Изплащане възнаграждения на ОИК.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да ме включите в точка шеста, ако
обичате.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Моля да ме включите в точка пета и
точка трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка трета и
точка пета добавям колегите Баханов и Красимир Ципов.
Моля, режим на гласуване на така предложения дневен ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, връщам на
доклад писмото от „Информационно обслужване“ АД – № ЦИК-066-382, което се отнасяше за трето ниво отдалечени софтуерни
консултации, и предлагат да се проведат в периода от 10 януари до
1 февруари 2022 г.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до Държавната
агенция „Електронно управление“ АД, с което, във връзка с
изпълнение на Договор № 22 от 24 юни 2021 г. между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД, да ни
препоръчат специалисти-разработчици, които да вземат участие в
получаването на трето ниво софтуерни консултации. Проектът на
писмото е в моя папка и може да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов има ли изказвания или
предложения?
Смятам, че трябва да укажем някакъв срок с оглед
организацията на изпълнението на договора в тази му част.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, ще Ви запозная с писмо
от Държавната агенция „Електронно управление“ АД – вх.
№ ПВР/НС-23-372, относно връщане на техническите устройства за
машинно гласуване. Знаете, че на 22 октомври и на 1 ноември
2021 г. с приемо-предавателни протоколи предадохме три броя
СУЕМГ на Държавната агенция „Електронно управление“ АД във
връзка с удостоверяване на съответствието на типа техническо
устройство за машинно гласуване. ДАЕУ ни моли да ги
информираме за удобен за нас ден и час, в който да ни предадат
предоставените информационни активи. Молят ни да имаме
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предвид, че за нуждите на административното производство,
реализирано във връзка с удостоверяването на съответствието, в
ДАЕУ ще бъде запазено един брой ТУМГ, на което е компилиран
изходният код и генериран системният хеш.
Предлагам да изпратим писмо, с което да ги поканим в
четвъртък в 11,00 ч. да ни предадат информационните активи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
ви, преди да предложим ден и час, първо да се уточни последният
абзац от писмото на Държавната агенция „Електронно управление“
АД, а именно нуждите на административното производство, което
според мен е приключило, и след което да уточним ден и час, в
който да ни бъдат предадени устройствата.
Колега Войнов, ще Ви помоля да направите това уточнение и
след това да запознаете Комисията.
Продължете със следващия Ви доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-2959 от „Сиела Норма“ АД. В отговор на наше писмо ни предоставят
застрахователните полици за останалите СУЕМГ, тъй като в
предишно писмо ни бяха предоставили застрахователни полици
само за част от тях. Освен това имат и някои искания, които
предлагам да обсъдим на работна група. На този етап докладвам
писмото за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Благодаря,
господин Войнов.
Преминаваме към точка втора от дневния ред:
МЕДИЙНИ ПАКЕТИ – господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Имаме да вземем решение по още 15-ина искания. Ще ги
докладвам, както са подготвени.
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Предварителното уточнение е, че за всички искания има
пакет от документи, включително и доказателствата по изпълнение
на медийния план.
Агенция „Кросс“ ООД – www.kross.bg, е сключила договор с
ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ с № НС-24763/05.11.2021 г. на стойност 6 000,00 лв.
С договор № ПВР-24-228/05.11.2021 г. Агенция „Кросс“ ООД
е сключила договор с ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“
– Николай Малинов/Светлана Косева на стойност 4 042,60 лв.
Моля да одобрим с протоколно решение исканията за
изплащане на тези медийни пакети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Медия „ОФФ Медия“ АД –
Offnews.bg, е сключила договор № 24-652/22.10.2021 г. с ПП „Глас
народен“. Сумата по представената фактура е 35 768,00 лв.
Вторият договор е сключен от същата медия с ПП МИР –
№ НС 24-708/28.10.2021 г. Стойността на фактурата е 4 800,00 лв.
Договор е № ПВР-24-115/22.10.2021 г. и е сключен с ПП
„Глас народен“ с двойката кандидат за президент и вицепрезидент
Витков – Белоконски. Стойността на фактурата е 34 000,00 лв.
Договор с № ПВР-24-141/25.10.2021 г. е сключен между
коалиция от партии „Национално обединение на десницата“
Стойността на посочената фактура е 1 500,00 лв.
Моля да одобрим изплащането на така представените
фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване по така представените фактури.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Информационна агенция и
Радиоверига „Фокус“ са представили пет искания:
Първото е по договор № 24-788/08.11.2021 г., сключен между
медията и ПП ВОЛЯ на стойност 3 600,00 лв.
Следващото искане е по договор № 24-681/25.10.2021 г.,
сключен между КП „Национално обединение на десницата“ на
стойност 2 600,00 лв.
Искане по договор № ПВР-24-169/28.10.2021 г., сключен с
КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС, Радикали и БНДС
Целокупна България – Валери Симеонов/ Цветан Манчев.
Стойността на сумата е 1 200,00 лв.
Четвъртото искане е по договор № ПВР-24-139/25.10.2021 г.,
сключен с КП „Национално обединение на десницата – Горан
Благоев/Ивелина Стойнова. Стойността на договора е 2 000,00 лв.
Последното искане на тази медия е по договор № ПВР-24138/25.10.2021 г., сключен с Инициативен комитет Цвета Кирилова –
Георги Атанасов Тутанов. Стойността на представената фактура
е 5 000,00 лв.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
представените фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви единични договори.
Постъпило е искане от „Пловдив прес“ ООД за договор, сключен с
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ПП ВОЛЯ с № на договора НС-24-804/09.11.2021 г. Стойността на
фактурата е 2 400,00 лв.
Медия Груп Прес – regiona.bg] e-79.bg е сключила договор
ПП „Партия на зелените“ на стойност 6 000,00 лв. Номерът на
договора е НС-24-703/28.10.2021 г.
Медия „Морето“ ООД – Moreto.net е сключила договор с ПП
ВОЛЯ с номер на договора НС-24-779/07.11.2021 г. Стойността на
посочената фактура е 1 339,20 лв.
Моля да одобрим изплащанията по тези фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам и последните два
договора, по които са постъпили искания:
„Информационен портал ФЛАГМАН“ е сключила договор с
КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС Радикали и БНДС Целокупна
България“ – Валери Симеонов/Цветан Манчев – договор ПВР-24209/03.11.2021 г.
Стойността на представената фактура е 3 600,00 лв.
Медия „Студио Чарли Филмс“ ЕООД – vtorifront.bg, е
сключила договор с ПП „Възраждане“ – Костадин Костадинов/Елена
Гунчева с номер на договора ПВР-24-170/28.10.2021 г. Стойността
на договора е 3 000,00 лв.
Моля за одобрение изплащането на тези две фактури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С това приключи този пакет от
договори. Има един договор, който не е пристигнал, по-скоро
материалите, но той е от ловешки сайт и там комуникацията е малко
затруднена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
следващата точка от дневния ред:
АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще започна с няколко доклада.
Писмо с вх. № ЦИК-04-88/13.12.2021 г., с което от
Министерството на финансите е изпратен проект на решение на
Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния
бюджет за 2022 г. със съответните приложения. Към същия
вх. номер, но малко по-късно, е постъпило второ писмо относно
оттегляне на изпратените за съгласуване по реда на чл. 32 от
Правилника на Министерския съвет проект на решение за
одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. Мотивите са, че е във връзка с връчения на
11 декември 2021 г. мандат за сформиране на редовно правителство,
поради което и оттеглят, както ви казах, материалите, които ни бяха
предоставени. Докладвам ви го за сведение.
От Печатницата на БНБ са ни изпратили за запознаване
печатните образци на удостоверенията на избраните президент и
вицепрезидент на Републиката, изработени съгласно Приложение
№ 124-ПВР от изборните книжа – вх. № ПВР-26-31/10.12.2021 г.,
намира се в моя папка от днес.
Припомням, че Централната избирателна комисия взе
решение визията на удостоверенията да е аналогична с тези, които
бяха изработени през 2016 г. Моля да се запознаете. Ще възложа на
администрацията да провери съдържанието, за да може да се
изработят удостоверенията.
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С вх. № ЧМИ-01-69/10.12.2021 г. сме получили препис от
Указ № 288 от 9 декември 2021 г. на Президента на Република
България, с който се насрочва частичен избор за кмет на кметство
Райнино, община Исперих, област Разград на 27 февруари 2022 г.
Докладвам ви го за сведение.
В тази точка ще ви докладвам писмо до Държавната агенция
„Национална сигурност“. С предходно наше писмо –
изх. № ПВР/НС-23-365/30.11.2021 г., по повод предаването на
списъците за гласуване за проверка на ГД ГРАО беше установено, че
за една част от избирателните секции извън страната не са ни
предоставени списъците в техническите носители.
Колеги, в края на миналата седмица беше извършена
повторна проверка за тези 18 избирателни секции, за които
първоначално, въз основа на проверката, извършена от служителите
от администрацията, беше посочено, че липсват избирателните
списъци. Установи се, че за 14 от тях списъците са предадени на
Централната избирателна комисия, но една част от тях не са били
обозначени с името „списък за гласуване“, а примерно за една
секция, която съм си отбелязала, списъкът за гласуване е бил в един
и същи файл с протокола на секционната избирателна комисия.
Просто е трябвало да се отворят всички файлове за съответната
секция.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо до ДАНС, в
което да уточним, че само за посочени 6 секции нямаме списъците за
гласуване и във връзка с това да ни посочат причините, поради
които не фигурират в дисковете тези списъци, за да знае
Централната избирателна комисия, първо, какви са причините и
второ, какво можем да предприемем, за да бъдат предадени за
проверка. Предлагам да изпратим това писмо.
Ако нямате друго предложение, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Това бяха моите доклади засега.
Следващ докладчик – госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, една докладна
записка за промяна в бюджета на Централната избирателна комисия
– ЦИК-09-491/14.12.2021 г. Става дума за съвместното изпълнение
на задачи с БНТ във връзка с изработване на информационни
програмни формати за разяснителната кампания за изборите
на 14 ноември 2021 г.
В тази връзка е подготвен проект за изменение в бюджета на
Централната избирателна комисия, като се променят трансферите
със сумата, която следва да бъде преведена на БНТ.
Предлагам да одобрим извършването на корекцията по
бюджета на Централната избирателна комисия и да уведомим
министъра на финансите.
Моля да гласуваме това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка –
ЦИК-09-493/14.12.2021 г. Става дума за изпълнение на граждански
договори с външни сътрудници за подпомагане на Централната
избирателна комисия при подготовката и произвеждането на
изборите.
По гражданските договори са представени отчети от
В. С., от Д.
Г.
и
от
М.
И.
Отчетите
са
приложени към докладната записка.
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Предлагам ви с протоколно решение да приемем работата по
гражданските договори на тези три лица и да одобрим изплащането
на възнагражденията за съответния период по гражданския договор.
Мисля, че по тях имаше допълнителни споразумения. Средствата са
по план-сметката на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, ще Ви докладвам три
преписки до административни ръководители на районни
прокуратури във връзка с извършената проверка в ГД ГРАО за
гласуване в нарушение или гласували повече от два пъти. От всички
тези преписки съгласно наше принципно протоколно решение са
изключени лицата, които са гласували по своя постоянен адрес в
случаите, в които са подали заявление за вписване по настоящ адрес,
но за тях не е установено гласуване повече от два пъти в деня на
изборите.
Проектите на писма са във вътрешната мрежа.
Първата преписка е до Районна прокуратура – Велико
Търново, там имаме данни за лица, гласували повече от два пъти; до
Районна прокуратура – Бургас, двама души, които са гласували,
нямат българско гражданство, имат разрешение за постоянно
пребиваване и са гласували в нарушение повече от два пъти; до
Районна прокуратура – Варна, имаме три лица – едното лице е с
друго гражданство, а две лица са със правно ограничение или с
наказание лишаване от свобода.
Моля да гласуваме анблок трите писма и да ги изпратим до
районните прокуратури.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване на писмата.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с изпратено писмо от
председател на секционна избирателна комисия до Централната
избирателна комисия поискахме от кмета на община Панагюрище да
се извърши проверка по случая и да изрази становище. Същото
писмо е било изпратено и до омбудсмана, откъдето е препратено до
кмета на общината. Получили сме пространно обяснение – ПВР/НС6-229/02.12.2021 г. Адресирано е до омбудсмана на Република
България, до Централната избирателна комисия, до РИК –
Пазарджик, до областния управител на Пазарджик, но няма данни да
е адресирано до самото лице. Предлагам да го изпратим на господин
Б. Лазаров като копие за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
има 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, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: С писмо от община град Добрич
кметът ни уведомява за липсващ избирателен списък. Изпратихме
писмо да бъде извършена проверка.
Кметът ни уведомява, че при отваряне на помещението за
съхранение на изборни книжа е извършена проверка и
избирателният списък на въпросната секция не е открит, поради
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което счита, че няма необходимост от ново отваряне на
помещението. Докладвам го за сведение.
За сведение Ви докладвам и писмо от областния управител на
област Кърджали. Изпратихме писмо до РИК – Кърджали, да ни
предоставят данни за членовете на СИК, чийто избирателен списък
не беше намерен. Писмото, с което ни предоставят данни за състава
на секционната избирателна комисия, е с вх. № ПВР/НС-551/08.12.2021 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
С вх. № ПВР/НС-00-162/06.12.2021 г. е постъпило писмо, с
което „Информационно обслужване“ АД иска да се подпише
приемо-предавателен протокол за изпълнение на Договор № 36 по
обществена поръчка, както и Допълнителното споразумение към
договора с вх. № ПО-16031-72/02.12.2021 г. Към това писмо имаме
прикрепено становище от главния юрисконсулт, главния експерт
Информационни
и
комуникационни
технологии,
главния
счетоводител и служители на дирекция „Администрация“ в
Централната избирателна комисия.
Становището е съгласувано с госпожа Манолова и господин
Цачев във функциите им на директор дирекция „Администрация“ и
ръководител на звено „Правна дейност“. Имаме и подробен
констативен протокол, в който е отбелязано, че във видеоархива на
отделните РИК-ове има големи празноти, в някои има съвсем малко
записани директни излъчвания. Има и районни избирателни
комисии, които имат пълен архив – РИК – 24, 25 за разлика от РИК –
23, РИК – 11 и така нататък.
Към момента на подготвянето на констативния протокол ясно
може да бъде отчетено, че видеоархивът е отговорност както на
техническото лице, така и на самата районна избирателна комисия,
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която пък е длъжна да активира функцията видеоизлъчване,
записване на заседанието.
Предлагам с протоколно решение да упълномощим
председателя да подпише двата приемо-предавателни протокола
както за основния договор, така и Допълнителното споразумение.
В протокола да се отбележи, че трябва да се установи ред за
контрол върху видеоизлъчванията на районните избирателни
комисии при бъдещ договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
доклада на господин Димитров и приложените документи към
преписката, както и констатациите на нашите служители, които са
направили проверките за наличието на видеоархив от проведени
заседания на районните избирателни комисии, Ви предлагам, преди
да се вземе решението за финализиране на този договор,
включително и плащане, да поискаме от „Информационно
обслужване“ АД въз основа на тези констатации да ни посочат
причините, поради които не е наличен видеоархив. Той може да е
създаден, но да е пропуснато неговото публикуване, за да има яснота
тези констатации поради какви причини са.
В този смисъл да бъде изготвено писмо, като информацията
да ни бъде предоставена в най-кратък срок с оглед приключване на
план-сметката до средата на месец декември, тоест да получим
отговора в близките един-два дни.
Предлагам да изпратим писмо на „Информационно
обслужване“ АД по конкретните РИК-ове, за които е установено
посоченото в докладната.
Имате ли други предложения? 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, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
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Следващ докладчик – госпожа Матева.
Определям тя да води заседанието за малко.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
докладвам Ви с молба за последващо одобрение на писмото, което
изпратихме до Министерството на правосъдието, което беше
подготвено и съгласувано и с колегите, които бяха в Централната
избирателна комисия, във връзка с проведената вчера онлайн среща
с представители на Отдела за изпълнение на решенията на
Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. Както
знаете, ние изпратихме становище, че Централната избирателна
комисия не може да вземе участие в работната среща с
представителите на отдела, тъй като описаните в тяхното писмо
осъдителни решения, за които има данни, че все още не са
приведени в изпълнение, изискват промени в законодателството, а
Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган.
Моля Ви да одобрим с протоколно решение изпращането на
това писмо.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-04-2-90/10.12.2021 г. от
Пето РУ „Полиция“ – СДВР, във връзка с разследване по досъдебно
производство № ЗМ 15 113/2021 г. по описа на Пето районно
управление. Изискват да изпратим справка кой е служителят, пред
когото е представен списък на избирателите, подкрепящи
регистрацията на ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“, като
и да им предоставим заверен препис от акта, с който същият е бил
назначен на съответната длъжност към инкриминираната дата в
Централната избирателна комисия.
Подготвила съм отговор, който може да видите във
вътрешната мрежа в папка с моите инициали, с който Ви предлагам
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да поясним на разследващия полицай, че списъкът с избиратели,
подкрепящи регистрация на партия, е един от документите,
посочени в чл. 133 от Изборния кодекс, които партиите представят,
за да бъдат регистрирани за участие в избори; че заявленията и
документите се подават пред членове на Централната избирателна
комисия и се завеждат в регистър, след което производството по
регистрация на партиите завършва с решение на Централната
избирателна комисия, която ги регистрира за участие в избори, ако
са представени описаните в чл. 133 документи. Информирам ги, че в
конкретния случай, за ПП „Благоденствия-Обединение-Градивност“
е подадено заявление, заведено под № 22 на 29 септември за участие
в изборите на 14 ноември. Тъй като в писмото не е уточнено за кои
избори става дума, приемам, че е за последните, произведени тази
година. Уведомявам ги, че документите са приети от двама членове
на Централната избирателна комисия, че всички членове на
Централната избирателна комисия се назначават от президента на
Републиката. В случая настоящият състав е назначен с Указ № 131
от 10 май 2021 г. Предлагам да им изпратим и копие от регистъра,
както и от Указа.
Колеги, ако нямате предложения по текста или становища,
моля да го гласуваме.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Получили сме подобно писмо и от СДВР, отдел
„Разследване“ във връзка с досъдебно производство № ЗМ 5175/2021
г. и прокурорска преписка № 14672/2021 г. по описа на Софийска
районна прокуратура. Молят ни да им предоставим заверени копия
от трудови договори, заповеди за прекратяване на трудови
правоотношения и длъжностни характеристики на следните
служители на Централната избирателна комисия: Николай Николов,
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Мирослав Джеров, Кристина Стефанова, Емил Войнов и Цветанка
Георгиева.
Тъй като това писмо ми беше дадено днес, предлагам да
изпратим отговор, подобен на предходния, че посочените лица не са
служители на Централната избирателна комисия, а са членове на
Централната избирателна комисия. Правоотношенията на членовете
на Централната избирателна комисия не са трудови, няма заповед за
прекратяване, длъжност и характеристики. Членовете на
Централната избирателна комисия се назначават с указ на
президента, а актът, с който се прекратява мандатът, е следващият
указ на президента за назначаване на следващ състав на Централната
избирателна комисия.
Ако няма, други предложения, моля, режим на гласуване да
изпратим писмо в смисъла, който предложих.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева);
против – няма.
Докладвам писмо от „Информационно обслужване“ АД с
вх. № ЦИК-00-359/10.12.2021 г., което е разпределено на мен и на
колегата Солакова. Писмото касае сключен между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД договор с
предмет „предоставяне на услуги по поддръжка на програмен
продукт за електронна система за управление на документи“, тоест
деловодната ни система, от която, знаем, че всички имаме
оплаквания.
В тази връзка председателят на Централната избирателна
комисия има резолюция към директора на дирекция
„Администрация“ К. М. в срок до 13 декември да подготви
становище относно функционалността и ефективността на
програмния продукт, необходимостта от усъвършенстване или
въвеждане на нов продукт предвид установените проблеми и
слабости на използваната деловодна система.
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До момента няма писмено становище от директора на
дирекция „Администрация“. Вчера два пъти разговарях с нея по
въпроса. Каза, че ще подготвят становище, но все още не ми е
предоставено. В момента го докладвам за запознаване.
Моето предложение би било, но може би е добре да изчакам
все пак и председателя и секретаря на Комисията да са тук, за да
направя предложение за решение на този въпрос. В момента го
докладвам за запознаване.
По същия начин ще върна на доклад по-късно и докладната
записка, която докладвах на 9 декември, свързана с абонамента на
Централната избирателна комисия за 2022 г. Той се намира в
папката с мои инициали. Моля да се запознаете и по-късно ще
вземем съответните решения. Това са моите доклади в тази точка.
Следващ докладчик – колегата Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е писмо от
Комисията за защита на личните данни – вх. № НС-23-691-1, с което
ни уведомяват, че повторно ни изпращат тяхно предходно писмо с
наш № НС-23-691/27.10.2021 г., в което са отправени две
запитвания. Твърди се, че не е отговорено на тяхно първоначално
писмо.
Беше направена проверка – първоначалното писмо е
докладвано своевременно и е изпратено писмо-отговор до
Комисията за защита на личните данни два дни по-късно – на
29.10.2021 г. Установи се, че по различни технически и
организационни причини нашият отговор, изпратен своевременно,
не е бил получен, включително е бил депозиран и в Деловодството
на Комисията за защита на личните данни, поради което този
отговор се изпрати повторно по имейл – в петък и във вчерашния
ден. Отговорът вече е получен в Комисията за защита на личните
данни и имаме получен и вх. номер от вчерашна дата, поради което
го докладвам за сведение.
Следващият ми доклад е във връзка с процедурата по подбор
за длъжността „системен администратор“. В поя папка е представен
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и последният Протокол № 3 от работата на комисията във връзка с
оценяване резултатите на кандидата и преценка за съответствието за
заемане на тази позиция. В протокола е посочено, че комисията
счита резултата на кандидата за незадоволителен за пълно и точно
изпълнение на дейностите, поради което се предлага на Централната
избирателна комисия да не бъде сключван трудов договор с
класирания кандидат за заемане на длъжността.
Комисията предлага да се обяви нова процедура за подбор на
длъжността
„системен
администратор“
в
дирекция
„Администрация“ на Централната избирателна комисия.
Бих добавила към последното предложение, следващото
обявяване, ако бъде прието това предложение, на нова процедура за
подбор, да бъде извършено след провеждането на работно заседание
по обсъждане на тази процедура.
Предлагам да се запознаете с финалния протокол за работата
на комисията, същият да бъде приет и да се вземе протоколно
решение относно приключването на процедурата по подбор за
назначаване на длъжност „системен администратор“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
доклада на госпожа Стоянова и направеното от комисията
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване да одобрим работата на комисията
и приемане на направеното от тях предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с приемане на
изпълнението с приемо-предавателен протокол по Договор № 35 от
12 октомври 2021 г., сключен между Централната избирателна
комисия и АДВЕР ТЕХ ООД, което е прието без забележки и е
извършено плащане по договора на договорената сума на 8 декември
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2021 г. е постъпила докладна записка с вх. № ЦИК-09489/13.12.2021 г. от директора на дирекция „Администрация“, с
която се предлага да бъде освободена гаранцията по Договор № 35
от 12 октомври 2021 г., сключен с АДВЕР ТЕХ ООД, съгласно чл. 6,
ал. 9 от същия договор. Възложителят освобождава гаранцията за
изпълнение в срок до десет дни след приключване на изпълнението
на договора и окончателното му приемане в пълен размер, ако
липсват основания за задържане от страна на Централната
избирателна комисия на каквато и да е сума по тази гаранция.
Гаранцията по договора е в размер на 810,00 лв. и е внесена към
момента на сключване на договора.
Предвид изложеното следва Централната избирателна
комисия да приеме протоколно решение, с което да освободим
гаранцията на стойност 810,00 лв., внесена по сключения договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
направения доклад? Имате ли друго предложение? Няма.
Режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ПВР-06-45/10.12.2021 г. е
постъпил отговор от кмета на община Костинброд във връзка с
изпратен сигнал до Централната избирателна комисия за неполучени
възнаграждения от членове на секционни избирателни комисии.
Кметът ни уведомява, че на 2 декември 2021 г., след като по
сметката на общинска администрация Костинброд са постъпили
сумите за изплащане на възнаграждения на членовете на
секционните избирателни комисии за първи и втори тур, от областна
администрация на Софийска област още в същия ден са били
преведени възнагражденията на членовете на секционните
избирателни комисии, които са участвали на територията на община
Костинброд. Общината е изпълнила своя ангажимент. Жалбата,

22
която беше постъпила в Централната избирателна комисия, че не са
получени възнагражденията, също е с дата 2 декември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № ЕП00-8/10.12.2021 г. – отговор от „Информационно обслужване“ АД
във връзка с наше писмо – изх. № ЕП-00-7/09.12.2021 г., относно
проверка дали две лица са били избрани за президент,
вицепрезидент, народен представител или член на Европейския
парламент от Република България. Информират ни, че нито едно от
посочените лица не е регистрирано като кандидат в избори и
съответно не са били избирани на нито една от изброените
длъжности. Отговорът на писмото е във връзка със запитване от
„Следствен отдел“ при Специализираната прокуратура – вх. № ЕП09-67/08.12.2021 г., които изискаха да извършим проверката и при
наличие на данни в регистрите да им отговорим ползват ли се с
имунитет посочените две лица. Преписките са с различни входящи
номера: ЕП-09-67/-8.12.2021 г. и ЕП-09-68/08.12.2021 г., исканията
са идентични.
Предлагам да гласуваме отговор до „Следствен отдел“ при
Специализираната
прокуратура
–
следовател
Н.,
за
резултатите от извършената проверка по отношение на посочените
лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. №№ МИ-1428 и МИ-14-29, които са едно и също писмо – копие и оригинал от
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кмета на община Трявна, който иска разрешение за отваряне на
архивно помещение, намиращо се в сградата на общинската
администрация Трявна, където се съхраняват изборни книжа и
материали от произведени местни избори през 2019 г. във връзка с
писмо на РУ на МВР – Трявна.
С оглед на това предлагам на вниманието Ви в моя папка от
днес проект на писмо до кмета на община Трявна, с което
обясняваме каква е процедурата във връзка с отваряне на запечатани
помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване писмото до кмета на община Трявна.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Госпожо Стоянова – заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам преписка с вх.
№ ПВР/НС-23-371, която може да видите в моя папка от днешна
дата. Комисията за защита на личните данни ни уведомява с писмо
по повод сигнал от лице, изпратен на 22 ноември 2021 г., че според
лицето е качено решение с публикувани лични данни. Докладвам го
само за запознаване.
Ще го върна на доклад в следващо заседание, тъй като,
виждам, че на полученото на 23 ноември 2021 г. писмо по имейл има
поставена резолюция към правно-нормативна дирекция. Ще
извърша проверка какво е направено междувременно по сигнала, за
да бъде изготвен отговор до Комисията за защита на личните данни,
както е изискано от писмото. В следващото заседание ще Ви
предложа проект на отговор.
Във връзка с доклада на колегата Стойчева по
освобождаването на банковата гаранция на АДВЕР ТЕХ, Ви
докладвам, че има постъпило писмо от АДВЕР ТЕХ във връзка с
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приключилото изпълнение по този договор. Гаранцията косвено е
свързана с този доклад, тъй като става въпрос за едно и също лице –
вх. № ЦИК-99-283/09.12.2021 г. АДВЕР ТЕХ моли да им
предоставим копие от договора, който да е заверен с печат „вярно с
оригинала“.
Предлагам Централната избирателна комисия да предостави
такова копие на лицето.
Също така моли да му бъде предоставена и референция, както
в предходни приключени договори сме работили. Считам, че не е
проблем такава да бъде предоставена. В папка с днешна дата може
да погледнете предложение за текст за референция.
В този смисъл моля, ако прецените, че представеният проект
за референция е удачен, да го подложим на гласуване, за да бъде
изготвен и да упълномощим председателя и секретаря на
Централната избирателна комисия да го подпишат.
За протокола искам да уточня, че в проекта за референция,
изречението, в което е посочена стойността на плащане, ще бъде
премахната и на негово място ще бъде посочен номерът на
обществената поръчка в Агенцията за обществени поръчки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Има
ли
предложения или изказвания по проекта на референция? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ПРОЕКТ
НА
РЕШЕНИЕ
ЗА
УНИЩОЖАВАНЕ
ОСТАВЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ КАТО РЕЗЕРВ И ФОРМУЛЯРИ НА
ИЗБОРНИ КНИЖА ОТ ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ И
21 НОЕМВРИ 2021 Г. – госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, проектът на решение е във
вътрешната мрежа. Обичайно след изтичане на сроковете за
оспорване на решенията за обявяване на резултатите, приемаме
подобно решение. Става дума само за тези бюлетини, които са
оставени като резерв в областната или общинската администрация, и
не са предадени на секционните избирателни комисии за
произведените избори и за тези подобни формуляри на изборни
книжа. Уредбата е в т. 1.2 за страната, а същите се прилагат и по
отношение на оставените като резерв в дипломатическите или
консулските представителства на Република България или върнати
на Министерството на външните работи бюлетини и формуляри на
изборни книжа, включително неизползвани печати, които не са
предоставени на секционните избирателни комисии.
Копие от решението да се изпрати на областните управители
и на кметовете на общини, както и на министъра на външните
работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване, ведно с писмата до министъра
на финансите, Министерството на външните работи, кметовете и
областните управители.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1031-ПВР/НС/14.12.2021 г.
Продължаваме с пета точка от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК – господин
Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Предложението е да се
поеме задължение за изплащане на възнаграждение в размер на
550,62 лв. към ОИК – Полски Тръмбеш, област Велико Търново за
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проведено заседание и взето решение на 21 април 2021 г. във връзка
с прекратяване пълномощията на дотогавашен общински съветник,
избран за народен представител, и обявяване за избран на следващия
в листата на съответната партия.
Предлагам Комисията да гласува поемането на споменатото
възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване за изплащане възнаграждение на колегите от ОИК –
Полски Тръмбеш.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е искане за изплащане на
възнаграждение с вх. № МИ-27-259/07.12.2021 г. от ОИК – Каварна.
Преписката е окомплектована с всички необходими документи.
Приложени са контролен лист и счетоводна справка за размера на
исканите възнаграждения, които са на стойност 1 256,85 лв., заедно с
осигурителните вноски, като възнагражденията се изплащат за
дадени две дежурства на 24-и и на 29 ноември 2021 г. и проведено
заседание на 30 ноември 2021 г., на което е разгледан и е прието
решение относно сигнал за предсрочно прекратяване пълномощията
на общински съветник в общински съвет Каварна.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на членовете на ОИК – Каварна, на стойност
1 256,85 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване да одобрим изплащане на посоченото възнаграждение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Постъпило е искане за изплащане на
възнаграждения с вх. № МИ-27-262/09.2021 г. от ОИК – Борован, за
проведени две дежурства на 6 октомври и на 20 октомври 2021 г. и
две заседания – на 7 октомври и на 21 октомври 2021 г.
На проведените заседания са обсъдени и приети решения във
връзка с писмо от КПКОНПИ.
Към справката са приложени контролен лист и счетоводна
справка за размера на исканите възнаграждения, които са на
стойност 2 195,17 лв., заедно с осигурителните вноски.
Моля да приемем протоколно решение за изплащане
възнагражденията на членовете на ОИК – Борован.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура
по гласуване за изплащане възнаграждения на ОИК – Борован.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27256/06.12.2021 г. е постъпило искане от ОИК – Симитли, във връзка
с подадена оставка е проведено извънредно заседание на ОИК –
Симитли, с което е обявен за избран следващият общински съветник
от кандидатската листа на ПП „Партия на зелените“. Приложени са
решения и протокол от заседанието – всички са в копие.
Има изготвен контролен лист и счетоводна справка от
счетоводството на Централната избирателна комисия, от което е
видно, че общата сума за проведеното заседание на 24 септември
2021 г. от ОИК – Симитли, в състав: председател, зам.-председател,
секретар и пет членове, е на обща стойност 444,22 лв. с
осигурителните вноски.
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Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
исканото възнаграждение за това заседание. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване за одобряване изплащане възнаграждения на ОИК –
Симитли, за проведено заседание.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № МИ-27258/06.12.2021 г. – искане за изплащане на възнаграждения на
членовете на ОИК – Родопи, област Пловдив. Става дума за две
дежурства, проведени на 29 октомври и на 1 ноември 2021 г.
Към искането са приложени необходимите документи, има и
контролен лист за извършен предварителен контрол преди поемане
на задълженията. Общата сума, която се иска да бъде изплатена, е в
размер на 343,14 лв., заедно с осигурителните вноски.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
исканото възнаграждения от ОИК – Родопи, област Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване относно изплащане възнаграждение на ОИК – Родопи.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27254/03.12.2021 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Исперих, за проведено заседание на
29 ноември 2021 г., на което са присъствали: председател, зам.-
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председател, секретар и осем членове, на което са разгледали и
прекратили съответното правомощие на кмета на кметство Райнино,
за което са уведомили Централната избирателна комисия и за
изпращане на предложение до президента на Републиката.
Предлагам да се одобри това заседание за колегите от ОИК –
Исперих, като им се изплати възнаграждение на стойност 905,73 лв.
с осигурителните вноски. По преписката има контролен лист и
счетоводна справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-27-261
– писмо от ОИК – Бургас, за изплащане на възнаграждения за
проведени дежурства и заседания на ОИК – Бургас, съгласно
приложена справка.
Преписката е окомплектована с всички необходими
документи, включително протоколи от заседание, препис от
съответните протоколи и решението, което касае освобождаване на
общински съветник и назначаване на следващ в листата. Има
приложен контролен лист от 10 декември 2021 г., приложена е
счетоводна справка за проведеното заседание – кой е присъствал, и в
този смисъл, предвид окомплектованата преписка и наличието на
всички необходими документи, предлагам да бъде одобрен разход в
размер на 1 230,92 лв. възнаграждение на ОИК – Бургас, за
проведено заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам искане с вх. № МИ-27257/08.12.2021 г. от ОИК – Брусарци, за проведено дежурство, на
което са присъствали председател, зам.-председател и един член.
Дежурството е свързано с искане за предоставяне на документи до
Специализираната прокуратура. ОИК – Брусарци, ни изпращат
всички приложими документи, включително писмата, с които е
изискана тази информация.
На база на приложения контролен лист от 10 декември 2021 г.
и всички приложени документи предлагам да бъде одобрен разход за
проведеното дежурство на тримата членове на ОИК – Брусарци, в
размер на 261,35 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме
предложението за изплащане на възнаграждение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаваме към следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
подпапка ЗДОИ. Получили сме заявление с вх. № ЦИК-1616/29.11.2021 г. от П. З. с посочен адрес. Желае да получи
информация за размера на разходваните средства за представителни
разноски, цитирам, от Централната избирателна комисия за периода
2017 – 2021 г.
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Изготвен е проект на решение за предоставяне на исканата
информация и проект на писмо до лицето, което да се изпрати по
електронната поща за този период – виждате ги във вътрешната
мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение има ли предложения или въпроси към докладчика? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1032-ЗДОИ/14.12.2021 г.
Следващ докладчик в тази точка – господин Томов,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка от
днешна дата в подпапка ЗДОИ са качени няколко файла.
Връщам на доклад двете писма с искания по Закона за достъп
до обществена информация, изпратени от господин Д. И.
Писмата са с вх. №№ ПВР-29-7 и ПВР-29-7-1 – качени са в
папката. Става дума за еднотипни искания за избирателните секции
извън страната от изборите за народни представители, произведени
на 11 юли 2021 г. и от изборите за народни представители,
президент и вицепрезидент, произведени на 14 ноември 2021 г.
Исканията са за информация за час и минута, в които ВКП получава
документите от СИК; час и минута, в които ВКП потвърждава на
СИК, че предава на ЦИК документите за проверка и час и минута, в
които временният комуникационен пост изпраща на СИК
потвърждението – разписката на ЦИК, за редовността на
документите на СИК.
По повод тези две искания са подготвени два проекта на
решение, които са съгласувани с юристите ни, които също са
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еднотипни – разрешение за предоставяне на исканата информация
по тези две заявления.
Моля да ги видите. Информацията се намира в Централната
избирателна комисия. Ако се приемат проектите на решения, ще
подготвя и съответните файлове за заседанието ни в четвъртък. Днес
ги представям за запознаване. В четвъртък ще внеса проект на
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
точка седма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам за сведение съобщения от
Административен съд – София-град с вх. № ПВР/НС-841/13.12.2021 г. по административно дело 11923/2021 г., образувано
относно жалба на сдружение Институт за българска директна
демокрация срещу писмо с вх. № ПВР/НС-24-2/17.11.2021 г. на
председателя
на
Централната
избирателна
комисия.
С
определението, което ви докладвах, № 9822/10.12.2021 г., жалбата на
Института за българска директна демокрация е оставена без
разглеждане; прекратено е производството по делото и това
определение
подлежи
на
обжалване
пред
Върховния
административен съд. Докладвам го за сведение. Мотивите на
определението са в папка с мои инициали.
Докладвам административно дело 11193 – съобщение с вх.
№ ПВР/НС-8-22/6 от 13 декември 2021 г. Както казах, това дело
беше образувано по искане на „Сиела Норма“ АД да бъде
санкциониран председателят на Централната избирателна комисия.
С разпореждане № 9683/06.12.2021 г. Административен съд –
София-град, 59 състав оставя без уважение молбата на „Сиела
Норма“ АД за налагане на глоба на председателя на Централната
избирателна комисия. Разпореждането не подлежи на обжалване.
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Може да се запознаете с мотивите на разпореждането в папката с
моите инициали.
Третият доклад, свързан с дела, е призовка с вх. № НС-8259/13.12.2021 г. по административно дело 11852/2021 г. Това е
призовка за съдебно заседание, насрочено на 2 март 2022 г. от
13,10 ч. Припомням, че това административно производство е
образувано по жалба на Сдружение „Музикаутор“, която беше
подадена чрез Централната избирателна комисия до Върховния
административен съд. Върховният административен съд прекрати
производството и го изпрати по компетентност на Административен
съд – София-град. Призовават ни за съдебно заседание на 2 март
2022 г. Няколко дни преди съдебното заседание ще бъде определен и
юрисконсулт, който да представлява Централната избирателна
комисия по делото.
Следващият ми доклад е жалба от с вх. № МР-1278/13.12.2021 г., подадена от Инициативен комитет за участие в
информационната кампания при произвеждане на местен
референдум в село Синитово, община Пазарджик.
Жалбата е срещу Решение № 340-МР/10.12.2021 г. на ОИК –
Пазарджик. Накратко, Инициативният комитет е образуван на
8 декември – в папката ми има представен протокол от проведеното
учредително събрание на този инициативен комитет, който се състои
от седем членове. Има списък на присъствалите членове на
учредителното събрание с данните и с подписите. В протокола е
посочено, че се учредява този инициативен комитет, който да бъде
регистриран в подкрепа на алтернативната позиция по въпросите на
местния референдум в кметство Синитово.
Припомням, че местният референдум първоначално беше
насрочен за 21 ноември 2021 г., след това е насрочен за 19 декември
2021 г. Единият от аргументите на ОИК – Пазарджик, да откаже
регистрация на този инициативен комитет е, че според ОИК
заявлението за регистрация на Инициативния комитет за участие в
информационната кампания е подадено след изтичане на 30-дневния
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срок, който според тях е законов. Според тях преди започване на
този срок, би следвало да се регистрират инициативните комитети.
Вторият аргумент е, че ОИК приема, че при регистрация на
инициативен комитет за участие в информационна кампания би
следвало да се прилага на основание § 2 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за прякото участие на
гражданите в държавната власт трябва да се прилага чл. 153, ал. 1 от
Изборния кодекс и трябва да бъдат представени всички посочени
документи в чл. 153, ал. 4 от Изборния кодекс.
Припомням, че това са документи, които се представят от
инициативни комитети, които се създават за издигане на независими
кандидати за участие в избори. Там се представят нотариално
заверени съгласия и друг набор документи.
Моето мнение като докладчик е, че не бива да се прилага тази
строга норма за регистрация на инициативни комитети, които само
желаят да участват в информационната кампания при произвеждане
на местен референдум. Тъй като, все пак в Закона за прякото участие
на гражданите в държавната власт има описана възможност за
участие на инициативни комитети с посочен брой, които са
инициатори за произвеждане на национален, респективно на местен
референдум. Там изискванията не са толкова тежки, колкото са в
Изборния кодекс.
Вторият аргумент, с който ви предлагам да отменим
решението на ОИК – Пазарджик, е, че определеният 30-дневен срок
за информационна кампания е посочен в закона, в първата алинея на
чл. 34, докато в третата алинея на чл. 34 е посочено, че в подкрепа на
позицията по въпросите или на алтернативна позиция могат да бъдат
регистрирани инициативни комитети, като информационната
кампания се открива с информационен лист от общинската
администрация. Личното ми мнение е и предлагам да бъде
споделено от Централната избирателна комисия, че в рамките на
този 30-дневен срок могат да бъдат регистрирани инициативни
комитети, които да подкрепят, да разясняват и да информират
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населението в подкрепа на въпросите или в подкрепа на
алтернативната позиция, за да могат гласоподавателите, участващи в
този местен референдум, да вземат свое информирано решение.
Смятам, че в рамките на тези 30 дни, когато и да бъде подадено
заявление, могат да бъдат регистрирани инициативни комитети – в
случая, ако приемем да отменим решението на ОИК – Пазарджик, и
да върнем преписката за произнасяне, ще имат няколко дни този
инициативен комитет да бъде регистриран и да проведе своята
информационна кампания.
Считам, че е в интерес на обществото и на гласоподавателите
в село Синитово да бъдат запознати и информирани както по
въпросите в подкрепа на въпросите за референдума, така и за
алтернативната позиция.
Предлагам да отменим решението на ОИК – Пазарджик, и да
върнем преписката със задължителни указания, съдържащи се в
мотивите на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
вашите изказвания по така представения проект. Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1033-МР/14.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам сигнал, отново свързан с
този местен референдум, но го докладвам за запознаване и сведение,
тъй като пристигна вчера в късния следобед. Подаден е от Българска
гражданска мрежа – юридическо лице с нестопанска цел.
Регистрирана е в обществена полза. Сигналът е подаден чрез адвокат
и е свързан с организацията на местния референдум, с взетите
решения от общинския съвет. Има твърдение, че не е спазен 30дневният срок за информационната кампания и за публикуването на
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информационния лист. Тъй като сигналът е доста дълъг, има
твърдения за непубликувани избирателни списъци съгласно
изискванията на закона, ви предлагам да се запознаете с него и в покъсната част на заседанието ще ви предложа проект на решение или
дали Централната избирателна комисия трябва да взима решение по
този сигнал.
Благодаря на колегата Солакова, всъщност той е до
областния управител на Пазарджик и доколкото касае решение на
общинския съвет, областният управител е компетентното лице. При
нас е в копие и ви го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преди да
прекъснем заседанието, връщам към точка трета. Предлагам ви във
връзка с ангажирането на файето на зала „София“ на 16 декември от
16,00 ч. и на 20 декември от 10,00 ч. да изпратим писмо до главния
секретар на Народното събрание и началника на сектор „Охрана“ от
НСО с оглед осигуряване и на пропускателен режим. Все пак да
имаме и тяхното съгласие.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмата.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 15,00 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Девет членове сме в залата – налице е необходимият кворум.
Продължаваме с точка осма от дневния ред:

37
РАЗНИ – заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Първото нещо, което моля да погледнете, е писмо,
адресирано до госпожа Х. Я., но би трябвало да го адресираме до
госпожа Стефка Александрова, от която сме получили въпросите. Те
са ни препредадени, а оригинално идват от Х. Я.
Тя обичайно пише такова
писмо,
за
да
си
поддържа
базата данни като някакво техническо лице на Интерпарламентарния
съюз.
Писмото е стандартно – броят на избраните народни
представители по партии. Единственото, което преди това не сме
обсъждали, е, че от тези 240 народни представители 54 са жени,
което прави 22,5% и е малко по-нисък отколкото предишното
Народно събрание.
Предлагам да потвърдим съдържанието на писмото и да го
изпратим не до госпожа Я., а до госпожа С. А.
във връзка писмото на госпожа Я.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по предложението на колегата Димитров? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вторият ми доклад е отчасти за
сведение, отчасти за запознаване. В папката ми има вх. № 07112/26.11.2021 г. Към този доклад имаме превод, за да може да се
запознаете. Получили сме идеите как трябва да бъде променен
изборния закон в частта му, отнасяща се до политическата реклама,
правата на избирателите и партийните бюджети за кампаниите.
Писмото е доста дълго, моля да се запознаете.
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Може да очакваме нова европейска директива, тъй като с
въпроса са се заели госпожа Й., която е в Комисията по
въпросите за ценностите и прозрачността, едновременно е и
заместник-председател на комисията, както и комисарят по
въпросите за правосъдието Д. Р. Докладвам ви го за
запознаване. Преводът може да видите в моя папка.
Имам още две писма, които също са за сведение. Едното е от
Централната комисия на Словения, която има два въпроса, свързани
с това как се отчитат изборните резултати и дали поддържаме
електронен регистър на избирателите.
Второто писмо е от Организацията IDEA от Швеция. Техните
въпроси са относно това как организираме гласуването извън
страната. Когато имам време, ще подготвя кратки отговори, тъй като
те имах характер на въпросник и тогава ще ви ги представя.
Номерата, които докладвах са ЦИК -07-114/09.12.2021 г. и ЦИК-07113/13.12.2021 г. Ще докладвам отговорите и тогава ще поискам и
мнението ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
доклади в точка Разни?
Връщаме се в точка първа от дневния ред – господин
Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в сутрешното
заседание ви докладвах писмото от ДАЕУ с вх. № ПВР/НС-23-372, с
което питат кога да ни предадат техническите устройства за
машинно гласуване, които бяха предоставени за удостоверяване на
съответствието по чл. 213а от Изборния кодекс.
В тази връзка уточнихме за какво става въпрос относно
техническото устройство, на което е компилиран изходният код и
регенериран системният хеш.
Подготвил съм писмо до Държавната агенция „Електронно
управление“ АД, което може да видите в моя папка. С това писмо ги
уведомяваме, че на 16 декември 2021 г. в 14,00 ч. могат да ни
предадат техническите устройства за машинно гласуване, които сме
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им предоставили, във връзка с удостоверяването по чл. 213а, в това
число и техническото устройство за машинно гласуване, на което е
компилиран изходният код и е генериран системният хеш, което ще
се съхранява в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения по текста? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, ще Ви моля да
включим нова точка в дневния ред: Проекти на решение за
обявяване на избрани народни представители – докладваме: колегата
Стойчева, колегата Георгиев и аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.
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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към приетата нова точка – девета, от дневния
ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБРАНИ
НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от председателя на
Народното събрание с вх. № НС-02-115/14.12.2021 г., с което ни се
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изпращат заверени копия на преписи от решение на Народното
събрание за избиране на министър-председател на Република
България и решение на Народното събрание за избиране на
Министерски съвет на Република България, приети на 13 декември
2021 г.
С решението, с което е избран Министерският съвет,
народните представители в Четиридесет и седмото народно
събрание Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Калина
Бориславова Константинова, Атанас Петров Атанасов, Николай
Йорданов Събев, Даниел Максим Лорер, Корнелия Петрова Нинова,
Георги Янчев Гьоков, Иван Валентинов Иванов, Христо Танчев
Проданов, Радостин Петев Василев и Божидар Пламенов Божанов са
избрани съответно за министър-председател, зам.-министър
председатели и министри на Република България.
С това писмо ни се изпраща тази информация и се моли да
бъдат обявени за народни представители следващите кандидати в
листите на коалиция „Продължаваме промяната“, коалиция „БСП за
България“, ПП „Има такъв народ“ и коалиция „Демократична
България – Обединение“. Както казах и по-рано, преписката е
разпределена и с колегата Георгиев и Стойчева сме подготвили
проекти на решения.
Предлагам на вниманието ви проект на решение с № 1040.
Това е проект за обявяване на Венцислава Милчова Любенова за
народен представител в Шестнадесети изборен район – Пловдив.
С писмото, което току-що ви докладвах, сме уведомени, че
Кирил Петков Петков е избран с решение на Народното събрание за
министър-председател на Република България на 13 декември
2021 г.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България народен представител, избран за министър, прекъсва
пълномощията си за времето, през което е министър, като се
замества по съответния ред. Съответният ред е уреден в чл. 302, ал. 2
от Изборния кодекс, въз основа на който Венцислава Милчова
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Любенова, регистрирана в кандидатската листа на коалиция
„Продължаваме промяната“ под № 6, следва да бъде обявена за
народен представител на мястото на Кирил Петков Петков за
времето, през което същият изпълнява функциите на министърпредседател.
При възстановяване пълномощията на народен представител,
избран за министър-председател, се прекратяват пълномощията на
обявения за избран със съответното решение народен представител –
в случая с това решение, ще се прекратят пълномощията на
Венцислава Милчова Любенова.
Предвид изложеното и на посочените в решението правни
основания ви предлагам да обявим за народен представител от
Шестнадесети изборен район – Пловдив, Венцислава Милчова
Любенова с посочено ЕГН под № 6 от листата на коалиция
„Продължаваме промяната“, на мястото на Кирил Петков Петков за
времето, през което Кирил Петков Петков изпълнява функциите на
министър-председател.
Решението се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения по текста на проекта? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1034-НС/14.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е с проектен
номер 1039 за обявяване на Ивайло Георгиев Стайков и Младен
Тодоров Запрянов за народни представители в Двадесет и девети
изборен район – Хасковски.
С докладваното преди малко писмо от председателя на
Народното събрание ни е изпратено решение на Народното събрание
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за избиране на Министерски съвет на Република България, съгласно
което народният представител Асен Васков Василев от Двадесет и
девети изборен район – Хасковски, издигнат от коалиция
„Продължаваме Промяната“, е избран за заместник-министър
председател по еврофондовете и министър на финансите, а
народният представител Атанас Петров Атанасов от Двадесет и
девети изборен район – Хасковски, издигнат от коалиция
„Продължаваме промяната“, е избран за министър на културата на
Република България.
Съгласно Конституцията и Изборния кодекс за времето, за
което са министри, се прекъсват пълномощията на избраните
народни представители, след което, когато бъдат възстановени тези
пълномощия, обявените за избрани напускат Народното събрание.
Предлагам ви да вземем решение, с което да обявим за
народен представител от Двадесет и девети изборен район –
Хасковски, Ивайло Георгиев Стайков с посочено ЕГН под № 3 от
листата на коалиция „Продължаваме промяната“, на мястото на
Асен Васков Василев за времето, през което Асен Васков Василев
или Атанас Петров Атанасов изпълняват функции на министър.
Втори диспозитив: обявява за народен представител от
Двадесет и девети изборен район – Хасковски, Младен Тодоров
Запрянов с посочено ЕГН под № 4 от листата на коалиция
„Продължаваме промяната“, на мястото на Атанас Петров Атанасов
за времето, през което Атанас Петров Атанасов или Асен Васков
Василев изпълняват функции на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение има ли изказвания? Няма.
Моля да гласуваме проекта.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1035-НС/14.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е 1041 за обявяване
на Александра Валентинова Корчева за народен представител в
Двадесет и пети изборен район – София.
С докладваното писмо сме получили решението за избиране
на Министерски съвет на Република България, с което народният
представител Калина Бориславова Константинова от Двадесет и
пети изборен район – София, издигната от коалиция „Продължаваме
Промяната“, е избрана за заместник-министър председател по
ефективно управление на Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен следващият в листата Александра Петрова Корчева под
№ 6 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“ за народен
представител на мястото на Калина Бориславова Константинова за
времето, през което същата изпълнява функциите на министър,
предвид което и на посочените правни основания ви предлагам да
вземем решение: обявяваме за народен представител от Двадесет и
пети изборен район – София, Александра Валентинова Корчева с
посочено ЕГН под № 6 от листата на коалиция „Продължаваме
промяната“, на мястото на Калина Бориславова Константинова за
времето, през което Калина Бориславова Константинова изпълнява
функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
проекта? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
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Решението е № 1036-НС/14.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам още един проект с номер
1042 за обявяване на Венцислав Иванов Петков за народен
представител в Петнадесети изборен район – Плевенски.
С докладваното писмо и изпратеното решение за избор на
министерски съвет, народният представител Радостин Петев
Василев от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от
партия ИМА ТАКЪВ НАРОД е избран за министър на спорта на
Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Венцислав Иванов Петков под № 3 от листата на партия
ИМА ТАКЪВ НАРОД за народен представител на мястото на
Радостин Петев Василев за времето, през което същият изпълнява
функциите на министър.
На посочените правни основания ви предлагам да вземем
решение, с което да обявим за народен представител от Петнадесети
изборен район – Плевенски, Венцислав Иванов Петков с посоченото
ЕГН под № 3 от листата на партия ИМА ТАКЪВ НАРОД, на
мястото на Радостин Петев Василев за времето, през което Радостин
Петев Василев изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения по текста? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1037-НС/14.12.2021 г.
Колега Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с проектен номер 1043 може
да се запознаете с проекта на решение относно обявяване на Емил
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Ценов Георгиев за народен представител в Двадесет и пети изборен
район – София, в Четиридесет и седмото Народно събрание.
Съгласно получено решение на Народното събрание за
избиране на министерски съвет на Република България народният
представител Корнелия Петрова Нинова от Двадесет и пети изборен
район – София, издигната от коалиция „БСП за България“, е избрана
за заместник-министър председател по икономиката и индустрията и
министър на икономиката и индустрията на Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Емил Ценов Георгиев под № 2 от листата на коалиция
БСП за България“ за народен представител на мястото на Корнелия
Петрова Нинова, за времето, през което същата изпълнява
функциите на министър.
Предвид горното и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да обяви за
народен представител от Двадесет и пети изборен район – София,
Емил Ценов Георгиев с посочено ЕГН в проекта на решение, под
№ 2 от листата на коалиция „БСП за България“, на мястото на
Корнелия Петрова Нинова за времето, през което Корнелия Петрова
Нинова изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта има ли
изказвания или предложения? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1038-НС/14.12.2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект е по номер 1044
относно обявяване на Момчил Донев Ненов за народен представител
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в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в Четиридесет и
седмото народно събрание.
Съгласно полученото решение на Народното събрание за
избиране на министерски съвет на Република България народният
представител Георги Янчев Гьоков от Двадесет и седми изборен
район – Старозагорски, издигнат от коалиция „БСП за България“, е
избран за министър на труда и социалната политика на Република
България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Момчил Донев Ненов под № 2 от листата на коалиция
„БСП за България“ за народен представител на мястото на Георги
Янчев Гьоков, за времето през което същият изпълнява функциите
на министър.
Предвид горното и на посочените правни основания в
проекта на решение предлагам Централната избирателна комисия да
обяви за народен представител от Двадесет и седми изборен район –
Старозагорски, Момчил Донев Ненов с посочено ЕГН, под № 2 от
листата на коалиция „БСП за България“, на мястото на Георги Янчев
Гьоков за времето, през което Георги Янчев Гьоков изпълнява
функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1039-НС/14.12.2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е с
номер 1045 относно обявяване на Благовест Кирилов Кирилов за
народен представител в Двадесет и трети изборен район – София, в
Четиридесет и седмото народно събрание.
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Съгласно полученото решение на Народното събрание за
избиране на Министерски съвет народният представител Христо
Танчев Проданов от Двадесет и трети изборен район – София,
издигнат от коалиция „БСП за България“, е избран за министър на
туризма на Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Благовест Кирилов Кирилов под № 2 от листата на
коалиция „БСП за България“ за народен представител на мястото на
Христо Танчев Проданов, за времето през което същият изпълнява
функциите на министър.
Поради това и на посочените в проекта правни основания
Централната избирателна комисия обявява за народен представител
от Двадесет и трети изборен район – София, Благовест Кирилов
Кирилов със съответното ЕГН под № 2 от листата на коалиция „БСП
за България“, на мястото на Христо Танчев Проданов за времето,
през което Христо Танчев Проданов изпълнява функциите на
министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект
имате ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1040-НС/14.12.2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект – 1046, е относно
обявяване на Иван Валентинов Ганчев за народен представител в
Тридесети изборен район – Шуменски, в Четиридесет и седмото
Народно събрание.
Според полученото решение на Народното събрание за
избиране на Министерски съвет на Република България народният
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представител Иван Валентинов Иванов от Тридесети изборен район
– Шуменски, издигнат от коалиция „БСП за България“, е избран за
министър на земеделието на Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Иван Валентинов Ганчев под № 2 от листата на
коалиция „БСП за България“ за народен представител на мястото на
Иван Валентинов Иванов, за времето през което същият изпълнява
функциите на министър.
Предвид горното и на посочените в проекта на решение
правни основания Централната избирателна комисия обявява за
народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски,
Иван Валентинов Ганчев с посочено ЕГН в проекта на решение под
№ 2 от листата на коалиция „БСП за България“, на мястото на Иван
Валентинов Иванов за времето, през което Иван Валентинов Иванов
изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект има
ли изказвания? Не виждам.
Моля, процедура по 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1041-НС/14.12.2021 г.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви проект на решение с
номер 1045 относно обявяване на Калин Ивайлов Иванов за народен
представител в Деветнадесети изборен район – Русенски, в
Четиридесет и седмото народно събрание.
Съгласно решение на Народното събрание за избиране на
Министерски съвет на Република България, с което на основание
чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България

49
народният представител Николай Йорданов Събев от Деветнадесети
изборен район – Русенски, издигнат от коалиция „Продължаваме
промяната“, е избран за министър на транспорта и съобщенията на
Република България.
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република
България народен представител, избран за министър, прекъсва
пълномощията си за времето, през което е министър, като се
замества по съответния ред.
При възстановяване пълномощията на народен представител,
избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за
избран с това решение народен представител.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал.
2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на
Република България предлагам Централната избирателна комисия
да реши: обявява за народен представител от Деветнадесети изборен
район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов, с посочено ЕГН, под № 4
от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на
Николай Йорданов Събев, за времето през което Николай Йорданов
Събев изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този
проект? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1042-НС/14.12.2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект е с номер 1048
със съответните основания и аналогичен текст, но по отношение на
това, че народният представител Даниел Максим Лорер от Трети
изборен район – Варненски, издигнат от коалиция „Продължаваме
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промяната“, е избран за министър на иновациите и растежа на
Република България.
Предлагам на съответните правни основания Централната
избирателна комисия да вземе решение относно обявяване за
народен представител от Трети изборен район – Варненски, Илин
Павлинов Димитров с посочено ЕГН, под № 6 от листата на
коалиция „Продължаваме Промяната“, на мястото на Даниел
Максим Лорер за времето, през което Даниел Максим Лорер
изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект
имате ли изказвания или предложения по текста? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1043-НС/14.12.2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Последният проект е относно
обявяването на Васил Петров Зашкев за народен представител в
Двадесет и шести изборен район – Софийски, издигнат от коалиция
„Демократична България – Обединение“.
С цитираното писмо на Народното събрание сме осведомени,
че народният представител Божидар Пламенов Божанов от Двадесет
и шести изборен район – Софийски, издигнат от коалиция
„Демократична България – Обединение“, е избран за министър на
електронното управление на Република България.
На основание чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс следва да
бъде обявен Васил Петров Зашкев под № 3 от листата на коалицията
за народен представител на мястото на Божидар Пламенов Божанов
за времето, през което същият изпълнява функциите на министър.
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Предвид горното и на основание цитираните членове от
Изборния кодекс и от Конституцията на Република България
предлагам Централната избирателна комисия да обяви за народен
представител от Двадесет и шести изборен район – Софийски, Васил
Петров Зашкев с посочено ЕГН, под № 3 от листата на коалиция
„Демократична България – Обединение“, на мястото на Божидар
Пламенов Божанов за времето, през което Божидар Пламенов
Божанов изпълнява функциите на министър.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този проект? 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, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1044-НС/14.12.2021 г.
Остана доклад в точка трета от дневния ред.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка
с вх. № ЦИК-09-494/14.12.2021 г. във връзка с необходимостта да
проведем заключителна среща за анализ на произведените избори на
14-ти и 21 ноември 2021 г.
Предлагам да одобрим бюджет за тази среща в размер до
2000 лв. без ДДС за организиране на мероприятието и наемане на
необходимата за това техника, консумативи и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тази
докладна има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване предложението на директора на
дирекция „Администрация“.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Преписка с вх. № ПВР/НС-23-371 – в
моя папка има проект на писмо до „Информационно обслужване“
АД, тъй като от справката, която извършихме в нашата система, не
установяваме към кой момент и дали изобщо е имало твърдяното
изтичане на лични данни, затова предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД, с копие от писмото на
Комисията за защита на личните данни, за да направят проверка до
15 декември, за да можем ние да отговорим в срок, съобразно
информацията, която ще получим от тях. Проектът на писмо е в моя
папка от днешна дата с проектен номер 2371.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Има
ли
предложения по текста?
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, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, когато докладвахме по точката
за обявяване на народни представители, пропуснах да отбележа, че в
моя папка трябва да е качен проект на писмо до „Държавен
вестник“, за да изпратим решенията за публикуване.
Моля да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване за изпращане на приетите решения за обявяване на
избрани народни представители за обнародване в „Държавен
вестник“ и до Народното събрание.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре,
15 декември 2021 г., от 10.30 ч.
(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

