
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 144 

 

На 15 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: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Красимир Ципов, Красимира 

Манолова – директор дирекция „Администрация“. 

4. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Гергана Стоянова 

5а. Проекти на решение относно обявяване на народни 

представители от съответни изборни райони. 

Докладва: Силвия Стойчева 

6. Разни. 

Докладват: Цветозар Томов и Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева. 
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ОТСЪСТВАТ: Йорданка Ганчева и Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Осем членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В отпуск са колегите Цветанка Георгиева и Йорданка 

Ганчева. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладчик господин Войнов. 

2. Медийни пакети – докладчик господин Димитров. 

3. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, господин 

Красимир Ципов и госпожа Манолова – директор, дирекция 

„Администрация“. 

4. Гласуване извън страната – докладчик господин Томов. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват госпожа 

Матева и госпожа Стоянова. 

Имате ли предложения по дневния ред? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да прибавите точка „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, Вие искате да докладвате в Доклади по административни 

преписки. 

Колеги, ако се наложи, ще допълним дневния ред, ако 

получим писмо от Народното събрание във връзка с необходимост 

за обявяване на избрани народни представители. 
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Моля, режим на гласуване на дневния ред. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (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. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, вчера на работна група обсъдихме 

приключването на Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД. Въз основа 

на обсъжданията е подготвен проект на окончателен приемо-

предавателен протокол, който е качен в моя папка и може да го 

видите. Описани са извършените плащания до този момент. Накрая е 

записано, че след подписване на този протокол и заплащането на 

остатъка на дължимата по договора сума, на възложителя се 

прехвърля собствеността и всички права за ползване и 

актуализиране на софтуера, който управлява специализираните 

устройства за машинно гласуване в комплект с изходния код, 

позволяващ системният и приложен софтуер да се модифицира за 

всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс. 

Предлагам с протоколно решение да приемем окончателния 

приемо-предавателен протокол и той да бъде изпратен с писмо на 

„Сиела Норма“ АД, за да го подпишат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да се 

запознаете с проекта на приемо-предавателния протокол, който, ако 

бъде гласуван с мнозинство в ЦИК, ще приключи изпълнението на 

Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. 

Колеги, успяхте ли да погледнете проекта? Може би някои 

редакционни бележки в частта с констативния протокол между 

възложителя и изпълнителя да се уточнят. 
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Изказвания или предложения по проекта с направената 

техническа редакция? Няма. 

Моля, режим на гласуване, включително изпращането на 

протокола на „Сиела Норма“ АД. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с наше писмо 

от 7 декември 2021 г., което изпратихме на „Сиела Норма“ АД 

относно приключване на изпълнението на Договор № 34, 

припомням, че тогава им поискахме за нуждите на счетоводството 

да представят кредитни известия към представените фактури. Тъй 

като до момента не сме получили такива кредитни известия, 

предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД – може да го 

видите в моя папка, в което да им напомним, че следва да ни 

предоставят кредитни известия към представените фактури, както 

следва – описани са към двете фактури в какъв размер да бъдат 

кредитните известия.  

Предлагам да изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по това предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

МЕДИЙНИ ПАКЕТИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Ще докладвам само един, последният медиен пакет, който е 

пристигнал в срок – 14 декември 2021 г. Това е искане с вх. № НС-

24-806/14.12.2021 г. за изпълнен договор № НС-24-787/14.12.2021 г., 

сключен между „Иванов Комюникейшънс“ ЕООД, който поддържа 

сайта Ловеч днес, и ПП БРИГАДА. 

Стойността на сключения договор е 12 110,00 лв. 

Предлагам да одобрим искането, и то да бъде изплатено, с 

което да приключи изплащането на всички медийни пакети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения по направения доклад? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Продължаваме с точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на молба, 

постъпила при нас, от господин Н.       К.         , който в деня на 

изборите не участва поради положителен резултат от PCR тест в 

секция за гласуване на карантинирани в община Мездра – беше ни 

изпратил искане да му бъде заплатено за частта относно 

получаването на изборните книжа и материали. По повод на този 

сигнал ние изпратихме искане до кмета на община Мездра да 

извърши съответната проверка и извърши плащане за изпълнените 

дейности от лицето. 

С вх. № ПВР-06-46/14.12.2021 г. сме получили много 

подробен и обемен доклад от кмета на община Мездра. Установява 

се, че това лице не е участвало фактически и това може да се види от 

представените присъствени листове, както се удостоверява в 

писмото на кмета на община Мездра, че лицето не е участвало в 
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получаването на изборните книжа и материали, поради което липсва 

основание за изплащане на възнаграждение. Докладвам ви го за 

сведение. При това положение нищо друго не бихме могли да 

направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото от 

„Информационно обслужване“ АД във връзка с изтичащия срок на 

действие на договор от 27 ноември 2020 г., свързан с предоставяне 

на услуги по поддръжка на програмния продукт, който на практика е 

деловодната ни система. 

Както Ви докладвах, има депозирано становище от директора 

на дирекция „Администрация“, от главния експерт ИКТ и от 

деловодителите. Запознати сте с документите, които са представени 

във вътрешната мрежа. Съставен е констативен протокол от 

деловодителите, с който се предлагат подобрения към 

функционалността на програмния продукт, описват се установени 

проблеми. 

Моето предложение, както обсъждахме и вчера, е следното: 

във връзка с констатираните многобройни проблеми с тази 

деловодна система да сключим договор за поддържането й за шест 

месеца – до края на месец юни 2022 г., като възложим на директор 

дирекция „Администрация“ до края на месец януари да ни представи 

предложение за възможните деловодни системи, които се използват 

в администрацията, да бъде подготвена презентация на тези 

деловодни системи в Централната избирателна комисия, за да може 

да се прецени коя от тях може да бъде използвана за работата в 

Централната избирателна комисия, за да можем да изберем нова 

деловодна система, която да бъде въведена в Централната 

избирателна комисия, и да работи успоредно със съществуващата 

деловодна система, за да могат да бъдат пренесени данните от тази 

деловодна система в рамките на договора в новата такава. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, бих 

допълнила предложението на колегата Матева, ако не възразявате, 

да се изиска и от „Информационно обслужване“ АД предложение, 

тъй като, доколкото имам информация, системата, която е 

разработена преди години за нуждите на Централната избирателна 

комисия – мисля, че още две-три институции са я използвали, 

включително и „Информационно обслужване“ АД, вече не се 

използва от никого освен от нас. 

„Информационно обслужване“ АД са си разработили нова 

деловодна система, с която работят в момента, така че като наш 

партньор може да поискаме и от тях предложение, ако то е 

подходящо за Централната избирателна комисия и може да улесни 

работата с оглед функционалност, проследимост, да може всички 

преписки в хронологичен ред да бъдат видими и проследими като 

движение. 

Имате ли други предложения в този смисъл – 

администрацията да направи съответното проучване, да изиска 

предложения, включително и самата администрация да представи 

своите предложения като служители, които са пряко заети в 

оперативната дейност по движението на документооборота. 

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. 

РОСИЦА МАТЕВА: Връщам на доклад докладна записка на 

директора на дирекция „Администрация“ във връзка с подновяване 

на абонамент и доставка на печатни издания за 2022 г. Оказва се, че 

изданията, за които в предходния ми доклад беше поставен въпрос: 

къде се получават и кой ги ползва, се получават от юристите.  

Моето предложение е Централната избирателна комисия да 

бъде абонирана за всички тези издания, като получаваните по 
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електронен път – списания или периодични издания, да бъдат 

изпращани по електронна поща и на членовете на Централната 

избирателна комисия. Аз лично не виждам висока ефективност в 

работата на нашите юристи от получаването на това списание, поне 

ние да се запознаваме с това, което получаваме. 

Всички електронни издания да бъдат изплащани на членовете 

на ЦИК по електронната ни поща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева във връзка с абонамента имате ли предложения? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да преустановим 

абонамента за всекидневници с общополитически характер. 

Специализираната преса – да, но другите няма смисъл да 

получаваме. Те са достъпни в интернет пространството и всеки може 

да ги следи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други 

предложения? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам да оставим единствено 

абонамента на „Държавен вестник“ и примерно за вестник 

„Капитал“. Останалите ежедневници наистина са налични в 

интернет и спокойно може да бъдат преглеждани в онлайн среда. 

РОСИЦА МАТЕВА: В-к „Капитал“ не е ежедневник, а е 

седмичник. Ако оставим хартиено издание, мисля, че ще имаме 

спорове кое да бъде то, защото имаше предложения и за „24 часа“. 

Предлагам да се придържаме към предложението на колегата 

Томов и Вашето – да останат „Държавен вестник“ и само 

специализираните юридически издания. Останалите ще си ги четем 

по електронен път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения?  

Заповядайте, господин Томов. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Извинявам се, че поисках късно 

думата. Да обърна внимание на това, че, който следи „Общество и 

право“, вероятно знае, че то не отговаря на критериите за 

специализирано издание, поради което предлагам да не бъде 

включено. Според мен освен със заглавието с нищо друго не 

отговаря на критериите за специализирано правно издание. 

Това е предложението ми. Ако решаваме, че се отказваме от 

общополитически издания, мисля, че „Общество и право“ би 

трябвало да се включи там. 

Колеги, оттеглям предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване да бъде направен абонамент за следващата календарна 

година освен „Държавен вестник“ и за специализираната литература 

съгласно докладната записка на директора на дирекция 

„Администрация“. 

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. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от ОИК – Ракитово, с 

вх. № МИ-15-349/1 от 14 декември 2021 г. Писмото е свързано с 

разрешението, което даде Централната избирателна комисия, да 

бъде упълномощен от общинска избирателна комисия адвокат, 

който да представлява общинската избирателна комисия по 

административни дело, образувано в Административен съд – 

Пазарджик, във връзка с жалба, подадена от бившия кмет на 

общината, чиито правомощия са прекратени с решение на 

Общинската избирателна комисия. С писмото се изпраща копие от 

договора за правна защита и съдействие, сключен между 

председателя на ОИК и упълномощеният адвокат, с молба за 
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съдействие за изплащане на договорения хонорар на адвоката в 

размер на 600 лв. 

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение да бъде изплатен от бюджета на Централната избирателна 

комисия хонорарът, предвиден за защита и съдействие на ОИК – 

Ракитово, по административно дело 1286/2021 г. по описа на 

Административен съд – Пазарджик. Тъй като не виждам посочена 

банкова сметка, предлагам с писмо да изискаме да ни бъде посочена 

банкова сметка, по която да бъде преведена сумата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад заявление от 

адвокат А.          Д.         – вх. № НС-22-2420/1 от 3 декември 2021 г., 

с което е направено искане за изплащане по посочена банкова 

сметка в размер на 610 лв. Централната избирателна комисия е 

осъдена от Административен съд – София-град, в полза на Димитър 

Иванов. 

Припомням, изискахме да бъде изпратено пълномощното на 

адвокат Д.       , че има право да подаде това заявление и да посочи 

банковата сметка, по която да бъдат изплатени сумите.  

С писмо – вх. № НС-29-29/1 от 13 декември 2021 г., е 

изпратено пълномощно, с което Д.           Е.         И.        

упълномощава адвокат Д.       да го представлява пред Централната 

избирателна комисия, като подава заявления и молби. Посочва къде 

да бъдат изплатени присъдените разноски. 

Предлагам с протоколно решение да одобрим Централната 

избирателна комисия да изплати сумата, за която е осъдена, по 

посочената в заявлението банкова сметка на лицето, в полза на което 

е присъдена сумата. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам молба с вх. № НС-15-210/1 

от 9 декември 2021 г. от Д.       Л.  Л. , който, въз основа на 

влязло в сила Решение 1831 от 23 март 2021 г. по Административно 

дело 2324/2021 г. по описа на ХХ касационен състав при 

Административен съд – София-град, ни уведомява, че Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати 2 420,00 лв. разноски по 

производството. Посочва банкова сметка, по която да му бъдат 

изплатени тези разноски, както и прилага оригинален изпълнителен 

лист към тази молба. 

Моля да вземем решение, с което да бъде изплатена сумата 

по посочената от Д.  Л.  Л.  банкова сметка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме това предложение. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 1  (Ерхан Чаушев) 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам молба – вх. № И-11-

21/10.12.2021 г., с която ни се представя оригинален изпълнителен 

лист въз основа на наше писмо от 30 ноември, с което 

информирахме местна коалиция „Ние гражданите“, че е взето 

решение да бъде изплатена присъдената сума, но следва да бъде 

представен оригиналният изпълнителен лист в Централната 

избирателна комисия. С тази молба и с писмо е представен 

оригинален изпълнителен лист. Присъдената сума следва да бъде 

изплатена, но след като бъде представен оригиналният изпълнителен 

лист в Централната избирателна комисия.  



12 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Връщам на доклад вчерашното предложение на 

„Информационно обслужване“ АД – да бъде подписан приемо-

предавателен протокол за изпълнение на Договор № 36 по 

обществена поръчка, както и на Допълнителното споразумение към 

този договор. 

Вчера решихме да изпратим писмо, с което да поискаме от 

„Информационно обслужване“ АД информация за състоянието на 

видеоархива, който е част от тази обществена поръчка. Днес сме 

получили около 30-40 страници конкретни описания на всеки един 

запис за всяка районна комисия с точното време на съдържанието на 

съответния файл. Имаме и уверение, че „В системата за поддръжка 

няма постъпили сигнали за затруднения или проблеми с 

видеоизлъчването от страна на районните избирателни комисии. 

Екипът на „Информационно обслужване“ АД както на централно 

ниво, така и по места е бил наличен през цялото време за указване на 

съдействие и техническа подкрепа на всяка една от комисиите при 

необходимост“. 

Тъй като ние действително нямаме подадени сигнали, че 

системата е имала затруднения, не е работила или е прекъсвала 

работа, предлагам да приемем това обяснение. Между другото, 

проверих за РИК – 1. Отразеното в констативния протокол, който е 

към становището на юристите и счетоводителите, е коректно. 

Вероятно или някои от РИК-овете са имали работни заседания или 

са прекъсвали излъчването, тъй като данните за началото и за края 

на записа съвпадат, както и това, че в страницата на РИК е отразено, 

че е имало заседание. 

Във връзка с обяснението, постъпило с вх. №  ПВР/НС-00-

165/15.12.2021 г., предлагам да упълномощим председател на 

Централната избирателна комисия да подпише приемо-
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предавателния протокол, както ни е представен в преписка с вх. 

№ ПВР/НС-00-162/06.12.2021 г. Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, справката е 

няколко страници. Моля Ви да я прегледате. 

Господин Димитров, какво е становището на 

администрацията за приемане на изпълнението? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Становището е да се приеме 

изпълнението. Чета заключението: считаме, че Централната 

избирателна комисия може да приеме изпълнението на договора по 

отношение на т.1.1 „д“, както и да приеме изпълнението на 

дейностите по Допълнителното споразумение и да упълномощи 

председателя да подпише двата приемо-предавателни протокола“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по доклада на колегата Димитров или предложения 

предвид допълнителната информация, която е предоставена на 

Централната избирателна комисия? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Искам да помоля, ако не възразявате, да остане за 

следобедното заседание разглеждането на този въпрос, тъй като не 

успях да се запозная с приложения файл, нито пък успях в сайта на 

РИК – 12, да добия допълнителна информация по казуса, затова 

моля да го отложим за малко по-късно. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В справката, която ни е направил 

господин Керезов, е отбелязано, че там има архив от десетина 

заседания. Успял е да ги отвори по някакъв начин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защо тогава в 

справката няма нито едно? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В вонстативния протокол господин 

Керезов е отбелязал, че за РИК –  12 има за 25-и, 27-и, 30-и така 

нататък, както и времето, в което има видеоизлъчване. Успял е да ги 

отвори по някакъв начин.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, постъпи 

искане от член на Комисията да се запознае, така че по-късно ще се 

върнем на този въпрос. 

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова. 

Ще помоля директорът на дирекция „Администрация“ да 

влезе в залата, тъй като след госпожа Стоянова са нейните доклади. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад стара 

преписка, свързана с ОИК – Хисаря. Нямаме никакви нови данни 

или документи по тази преписка, но тъй като стои при мен, се 

чувствам длъжна да следя какво се случва с този казус. Това е 

казусът по отношение на прекратяването правомощията поради 

установена несъвместимост на общински съветник в общински 

съвет Хисаря господин К. . 

Припомням Ви, че общинската комисия е в невъзможност да 

изпълни задълженията си по чл. 33 от ЗМСМА и да прекрати 

правомощията на общинския съветник, тъй като няма влязъл в сила 

акт на комисията, която е констатирала несъответствието. Има само 

един доклад, който е изпратен на общинския съвет и стои там 

безкрайно много време. 

За да има движение по тази преписка, предлагам да изпратим 

писмо до председателя на общинския съвет  

Хисаря, с което да поискаме информация какво се случва по 

този казус и смятат ли изобщо да вземат отношение по доклада. Ако 

в рамките на разумно време не получим отговор и информация какво 

се случва, да сезираме Комисията за конфликт на интереси, за да 

могат те да преценят дали и как органите, които установяват 

несъвместимост и излизат със съответни актове, са изпълнили 

правомощията си в цялост, за да може ОИК да пристъпи към 

финализирането на този процес. 

Считам, че към настоящия момент колегите от ОИК – 

Хисаря, са поставени във фактическа невъзможност да продължат по 

процедура. Предложението ми на този етап е да изпратим писмо до 

Общински съвет – Хисаря, с питане какво се случва и впоследствие 
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ще върна на доклад преписката в зависимост от отговора, който 

получим. Това е предложението ми. Проектът на писмо е в моя 

папка от днешна дата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания във връзка с предложението на госпожа Стоянова. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ще помоля да отложим обсъждането на 

това решение, тъй като част от тази преписка е била на мой доклад. 

Личното ми становище и не само, а и на Централната избирателна 

комисия, защото тогава одобрихме изпращането на писмо, че по 

този закон несъвместимостта се установява вследствие на проверка, 

която се извършва от комисия, определена от Общинския съвет, 

когато касае общински съветници. 

Припомням на колегите, от предходния мандат, когато беше 

въведено изискване да се подават декларации от общински 

съветници, първоначално идеята беше тези регистри да се водят в 

общинските избирателни комисии и ние сме имали много срещи и 

разговори. Това отпадна като вариант и решението беше 

Общинският съвет да определи комисия, която да извърши тези 

проверки. В случая това се е случило – комисията, назначена от 

Общинския съвет, извършвайки проверка, е констатирала с акт на 

тази комисия наличието на несъответствие. Това че общинската 

избирателна комисия не приема този акт за документ, въз основа на 

който трябва да вземе решение, е съвсем отделен въпрос. Аз лично 

смятам, че има годен акт за изпълнение, въз основа на който ОИК – 

Хисаря, може да вземе решение за прекратяване пълномощията на 

общинския съветник. 

Нека да не го отлагаме, но от това писмо ще получим 

отговор, че ОИК не си е изпълнила задълженията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото имате ли предложения? 
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Предлагам да отложим гласуването и изпращането на това 

писмо, за да може да се обедини преписката с всички документи, 

относими към този случай. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № НС-04-02-

312/14.12.2021 г. – писмо от Столична дирекция на вътрешните 

работи, отдел „Досъдебно производство“, с което изискват да 

предоставим информация дали лицето В.   И.     Г.   със 

съответното ЕГН е била кандидат за народен представител на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

В моя папка от днес може да видите проект на писмо до 

СДВР, с което отговаряме, че във връзка с тяхното писмо, с писмо от 

09.12.2021 г. Централната избирателна комисия е отговорила, че 

съответното лице е била регистрирана в кандидатската листа на 

коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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, Цветозар Томов); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № НС-04-02-

31/10.12.2021 г. – писмо от ОД на МВР – Пловдив, РУ – Асеновград, 

с което, по повод  разследване по досъдебно производство под 

съответния номер по описа на РУ в Асеновград, ни питат дали 

лицето К.  К.   К.  със съответното ЕГН е избран за 

народен представител в изборите, проведени на 14 ноември 2021 г. 

В моя папка от днес ще видите проект на писмо до ОД на 

МВР – Пловдив, РУ – Асеновград, с което ги уведомяваме, че 

съответното лице не е избран за народен представител в изборите на 

14 ноември 2021 г., видно от Решение № 976-НС/19.11.2021 г. на 

Централната избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

това писмо. 

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, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, в тази точка ще ни представи своите доклади 

госпожа Манолова – директор на дирекция „Администрация“. 

Госпожо Манолова, ще Ви помоля да посочвате входящите 

номера. В днешно заседание има папка с инициалите на госпожа 

Манолова, така че преписките са на разположение на всички. 

Заповядайте. 

КРАСИМИРА МАНОЛОА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми членове на Централната избирателна комисия, 

представям ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-492/14.12.2021 г. 

относно сторниране на обороти по сметката на Централната 

избирателна комисия. На основание т. 6 от Раздел IV „Изисквания 

към ежемесечните заявки за лимити за плащания“ от указанията на 

министъра на финансите по писмо ДР № 2 от 18 януари 2021 г. и във 

връзка с натрупани кредитни обороти по сметката на Централната 

избирателна комисия, по която се залага лимит за плащания, е 

подготвен проект на писмо до Министерството на финансите за 

сторниране на оборотите по сметката. 

Възстановената сума е в размер на 661,01 лв., върната от 

община Нова Загора поради закриване на банковата сметка на 

общината. 

Предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

изпращането на писмо до Министерството на финансите, до 

Дирекция „Държавно съкровище“ с молба за разрешение БНБ да 

сторнира оборотите на Централната избирателна комисия със 

съответната сума, посочена в докладната записка и писмото. 

Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, към 

докладната е приложен проектът на писмо, за което докладва 

госпожа Манолова. 

Моля за Вашите изказвания. Няма. 

Предлагам да гласуваме направеното предложение. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Севинч Солакова) 

Продължете със следващия си доклад. 

КРАСИМИРА МАНОЛОВА: Представям Ви докладна 

записка с вх. № ЦИК-09-490/13.12.2021 г. относно представени 

отчети от изпълнители по граждански договори за изпълнение на 

стенографски услуги.  

На основание чл. 11 от Вътрешните правила за сключване, 

изпълнение и отчитане на договори по Закона за задълженията и 

договорите и във връзка с чл. 2, т. 2 от сключените договори с 

изпълнители на стенографски услуги от 1 октомври и 5 октомври 

2021 г. предлагам Централната избирателна комисия да одобри 

изготвените и регистрирани в деловодството отчети за извършената  

работа за периода от 1 октомври до 10 декември 2021 г. от шест 

изпълнители по граждански договори за извършени стенографски 

услуги за посочения период.  

Общата стойност на стенографските услуги е в размер 

на 19 348 лв., като средствата са предвидени по § 02-02 от план-

сметката за изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители. 

Моля, Комисията да одобри изготвените отчети за 

извършените стенографски услуги за извършване на плащания по 

тях. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с преписката по направения доклад, към която са 
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приложени и отчетите за извършената работа от всеки един от 

изпълнителите. 

Моля за Вашите изказвания или предложения. 

Ако няма такива, предлагам да приемем работата въз основа 

на представените отчети за извършената работа от изпълнителите, 

посочени в докладната записка на директора на дирекция 

„Администрация“ и да извършим плащанията по съответните 

договори за предоставените стенографски услуги. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Цветозар Томов); против – 2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев) 

Заповядайте за следващия Ви доклад. 

КРАСИМИРА МАНОЛОВА: Докладна записка с вх. № ЦИК-

09-497/14.12.2021 г. относно отчитане на извършени дейности по 

граждански договори със служители от Народното събрание. 

С предходна докладна записка от 2 декември 2021 г. са 

представени 58 отчета за изпълнените дейности по сключени 

договори със служители на Народното събрание във връзка с 

произведените избори през месец ноември 2021 г., които са 

одобрени от Централната избирателна комисия. Допълнително са 

представени още три отчета от изпълнители по граждански договори 

– два от изпълнители от Дирекция „Управление на собствеността“ и 

един от отчетите е от отдел „Парламентарна канцелария“, който е 

представен, ведно с екземпляр от подписания граждански договор. 

Одобреният от Централната избирателна комисия списък на 

служителите от Народното събрание, които подпомагат Комисията 

за периода по подготовката и произвеждането на изборите, съдържа 

общо 61 служители. 

Предвид изложеното и на основание чл. 11 от Вътрешните 

правила за сключване, изпълнение и отчитане на договорите по ЗЗД 

от Централната избирателна комисия предлагам Комисията да 
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одобри изпълнението на работата по сключените граждански 

договори съобразно допълнително представените три броя отчети за 

извършване на плащанията по тях, като плащанията ще се извършат 

по план-сметката за изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката – § 02-02. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад и представените към него документи имате ли изказвания? 

Няма. 

Предлагам да одобрим изпълнението на работата по тези 

граждански договори, предмет на доклада, съобразно представените 

отчети от изпълнителите, след което да бъде извършено и плащане 

по съответния договор. 

Ще обърна внимание на администрацията чрез Вас, госпожо 

Манолова, за да имат време членовете на Централната избирателна 

комисия да се запознаят с докладните записки, които се подготвят от 

администрацията, те да бъдат предоставени за резолюция и 

публикувани във вътрешната мрежа до края на деня, предхождащ 

съответното заседание на Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветозар Томов); против – 2 (Севинч Солакова, 

Ерхан Чаушев) 

Благодаря Ви за направените доклади. 

 

Преминаваме към следващата точка от дневния ред: 

ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА. 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, предлагам на 

Вашето внимание писмо до господин Д.  Д.  , управител на 

„Карго-партнер“. Писмото е във връзка с двете писма, получени от 

Министерството на външните работи по отношение на изборните 
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книжа от секциите извън страната. Провел съм телефонни разговори 

с г-н Д. . „Карго-партнер“ имат възможност да осигурят 

съхранението и охранителния режим за тези книжа в халето, където 

са и машините за гласуване.  

Във връзка с това е подготвеното писмо. Моля да се 

запознаете с него и ако имате бележки, да ги обсъдим. Операцията 

маже да се осъществи в началото на другата седмица – това също е 

договорено, и да приключи преди коледните празници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, днес 

има постъпила преписка. Тя няма ли общо с този въпрос? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Смятах да я докладвам в точка „Разни“, 

тъй като е във връзка с наше писмо за изпращане опис на машините 

за гласуване. Ще я докладвам за сведение и запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би 

резолюцията ми е неправилна, но от Деловодството ме 

информираха, че тази преписка е във връзка с Ваш доклад. 

Извършена ли е проверка по договора, че е възможно.  

Колеги, моля за изказвания по това предложение  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, искам да благодаря на колегата 

Гергана Стоянова, която ми съдейства да подготвим писмото. Освен 

това е проведен разговор с господин Д.  , който всъщност не 

поиска нищо повече относно съдържанието на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с това писмо, смятам, че ние трябва да получим отговор от 

управителя на склада – дали е възможно това.  

Ще помоля да допълним писмото, че очакваме отговор до 

края на утрешния ден примерно – до 16 декември, както е в проекта, 

при възможност приемането на изборните книжа и материали в 

склада да приключи до 23 декември 2021 г., като допълним 

последния абзац за връщане на отговор. 

Имате ли други предложения?  

Господин Чаушев, заповядайте. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: При какви условия? Това ще промени ли 

договора, ще има ли график от Министерството на външните 

работи? Кога, как? Ще има ли обособено място? При какви условия? 

Пак ли ще гледаме отвън планината или горе-долу да влезем вече и в 

долината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Физическото складиране може да 

започне в понеделник или във вторник. По принцип възнамерявам да 

бъда там, след като съм поел ангажимента да движа този въпрос, 

когато се извърши. Да, не може без представител на Централната 

избирателна комисия според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би в писмото 

да обърнем внимание, че организацията по приемане на книжата и 

материалите от гласуването извън страната ще се осъществи от 

Централната избирателна комисия. Ако получим положителен 

отговор, че е възможно, тогава ще се наложи и кореспонденция 

между Централната избирателна комисия и Министерството на 

външните работи. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм с предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, ако 

имате предложение да добавим в текста още нещо? 

Колеги, моля, режим на гласуване писмото с направените 

допълнения. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – 3 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова) 

 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Госпожо Матева, заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви призовка по 

административно наказателен характер дело 2622/2020 г. по описа 

на Софийски районен съд, 147 състав, с което Централната 

избирателна комисия се призовава да се яви на 10 февруари 2022 г. 

от 14,00 ч. в съдебно заседание като административно наказващ 

орган по дело срещу Решение 1734-МИ/21.02.2021 г. на Централната 

избирателна комисия.  

Докладвам го за сведение и в началото на месец февруари ще 

Ви предложа кой от юрисконсултите да бъде упълномощен да 

представлява Централната избирателна комисия по делото. 

Призовката е с вх. № МИ-08-78/2 от 14 декември 2021 г. 

Докладвам Ви писмо от Софийски районен съд – вх. № МИ-

08-23/14.12.2021 г., по гражданско дело 17462/2021 г. по описа на I 

Гражданско отделение, 161 състав. С това писмо съдията – 

председател на състава, съгласно разпореждане № 20218906 от 

3 декември 2021 г. ни моли да изпратим препис от Решение № 78-

МИ от 27 октомври на ОИК – Раковски. Посочва се адресът, на 

който да бъде изпратен този препис от  решение. 

Колеги, в тази връзка Ви предлагам да бъде препратено това 

писмо до ОИК – Раковски, която да изпълни разпореждането на 

съда, да изпрати заверен препис от посоченото решение с копие до 

Централната избирателна комисия за сведение, че е изпълнено 

разпореждането на съда, при това спешно да бъде изпълнено 

разпореждането на съда – така да бъде указано на ОИК – Раковски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: 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, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам съобщение от Софийски 

районен съд – вх. № НР-8-3/3 от 14 декември 2021 г., по гражданско 

дело 65624/2021 г. С това съобщение ни се връчва Определение 

№ 10277 от 6 декември 2021 г. на II Гражданско отделение, 

79 състав по делото, което съобщих. Определението е, че прекратява 

производството по това дело по описа на СРС, тъй като съдът е 

приел, че с постановеното по административно дело № 302/2021 г. – 

в петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния 

касационен съд. Смесеният петчленен състав е счел, че компетентен 

да се произнесе по исковата молба на „БА“ ООД и „Авенир-21“ 

ЕООД срещу Централната избирателна комисия е Софийски 

районен съд, поради което делото е върнато за разглеждане и 

произнасяне от този състав.  

Районният съд преценява, че предявеното с исковата молба 

субективно материално право веднъж вече е било заявено в 

производството по административно дело 13025/2016 г. на ВАС и по 

отношение на него е налице произнасяне, като е постановен 

отхвърлителен диспозитив спрямо жалбата на „БА“ ООД и 

„Авернир-21“ ЕООД против протоколно решение на Централната 

избирателна комисия № 451 от 6 декември 2016 г., поради което 

повторно предявените от същите дружества искове се явяват 

процесуално недопустими. Докладвам ви го за сведение. 

Определението подлежи на обжалване и ако бъде обжалвано 

от другата страна, ще го докладвам отново. 

Докладвам призовка с вх. № ЕП-08-58/1 от 14 декември 

2021 г. с която Софийски районен съд ни изпраща решение 

№ 20207496 от 4 ноември 2021 г., с което е отменено Решение 

№ 555-ЕП/18.07.20219 г. на Централната избирателна комисия, 

имащо характер на наказателно постановление и Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати 370,00 лв., 

представляващи разноски за адвокатско възнаграждение.  

Решението подлежи на обжалване. Решението и преписката 

ще предоставя на юристите за становище дали да бъде обжалвано. 
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Докладвам писмо с вх. № МИ-08-90/2 от 14.12.2021 г., с 

което от Софийски районен съд ни изпращат препис от решение по 

наказателно административен характер дело 1764/2020 г. по описа 

на СРС, Наказателна колегия, XXI състав, с което е отменено 

Решение № 1726/09.01.2020 г. на Централната избирателна комисия 

и е осъдена да заплати разноски в размер на 400 лв. за адвокатско 

възнаграждение. Решението е влязло в сила, така че следва да бъде 

изпълнено и да бъде предоставено и на счетоводството за 

изпълнение. Докладвам го за сведение. 

Докладвам и писмо от Софийски районен съд с вх. № МИ-08-

63/4 от 14.12.2021 г., с което ни се изпращат решения, постановени 

във връзка с обжалвано Решение № 1565 на Централната 

избирателна комисия и Решение № 1718-МИ/19.12.2019 г. С 

постановените от съда решения се отменя Решение № 1718 на 

Централната избирателна комисия. Решението подлежи на 

обжалване. Не е обжалвано от никоя страна и е влязло в сила на 

24 септември и подлежи на изпълнение. Докладвам ви го за сведение 

– ще бъде предоставено на юристите. 

Докладвам писмо от Софийски районен съд, с вх. № ЕП-08-

136/5 от 14.12.2021 г. Първоначалното решение на Софийски 

районен съд срещу Решение № 556-ЕП/18.07.2019 г. на ЦИК е било, 

че потвърждава решението на Централната избирателна комисия, 

след което това решение на Софийски районен съд е отменено с 

решение от 18 юни на 16 касационен състав на Административен 

съд – София-град и е върнато за ново разглеждане от Софийски 

районен съд. С решение от 23 август 2021 г. на Софийски районен 

съд по наказателно административен характер дело 8301/2020 г. е 

отменено Решение № 556-ЕП/18.07.2019 г. на Централната 

избирателна комисия. Решението е влязло в сила на 22 септември 

2021 г. в сила. Докладвам го за сведение и ще бъде предадено на 

юристите. 

Докладвам писмо с вх. № ЕП-8-26/3 от 14 декември, с което 

ни се изпраща решение от 5 август 2021 г. на Софийски районен съд 



26 

по наказателно административен характер дело 17306/2019 г., с 

което е отменено Решение № 13-46-ЕП/09.12.2019 г. Решението не е 

обжалвано и е влязло в сила на 22 септември 2021 г. Това също е за 

сведение. 

Колеги, припомням Ви, че това са поредните пет преписки, с 

които ни се изпращат влезли в сила решения на Районния съд и на 

Административен съд – София-град – всички с отменени решения на 

Централната избирателна комисия за установяване на 

административни нарушения.  

Припомням също, че във връзка с 

административнонаказателната процедура, която се провежда в 

Централната избирателна комисия при установяване на 

административни нарушения, следваше юристите до 30 септември 

да ни подготвят предложение каква да бъде тази процедура, как да 

бъдат издавани административните актове, респективно 

наказателните постановления, при положение че в Изборния кодекс 

според моето лично мнение малко е объркана процедурата, тъй като 

актосъставител следва да е председателят на Централната 

избирателна комисия, а наказателните постановления, които се 

издават от председателя на Централната избирателна комисия, могат 

да бъдат издадени и от оправомощено лице.  

Следваше да бъде анализирана съдебната практика по 

постановените решения, с които са отменени решенията на 

Централната избирателна комисия за установяване на 

административни нарушения, да се установи къде са проблемите, 

защо са отменени тези решения, за да не се повтарят грешките в 

процедурата. 

Предлагам в началото на следващата година да изискаме от 

юристите да ни представят анализ на съдебната практика по 

постановените срещу и отменени решения на Централната 

избирателна комисия и предложение как да се действа оттук нататък 

във връзка с установените нарушения от изборите на 11 юли и 
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14 ноември 2021 г.; как да бъдат съставени актовете съответно и 

издаването на наказателните постановления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпили две 

жалби от едно и също лице срещу решения на ОИК – Пазарджик, 

свързани с организацията за провеждане на местния референдум, 

който е насрочен за 19 декември тази година. 

Първата жалба – вх. № МР-12-7/2 от 13 декември 2021 г., 

предоставена на мой доклад от вчерашна дата, е срещу Решение 

№ 338-МР/01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик. С това решение ОИК 

– Пазарджик, е формирала и утвърдила единната номерация на 

образуваните избирателни секции в село Синитово за провеждане на 

местния референдум. 

Жалбата е подадена от господин К.  К.       , подписана 

е от него и към нея е приложил документ за самоличност, с което 

твърди, че удостоверява наличния спрямо него правен интерес за 

обжалване на това решение, тъй като същият има правото да гласува 

в насрочения местен референдум, с което обосновава активната си 

легитимация за обжалване на съответния акт на ОИК.  

Основното оплакване в жалбата е, че постановеното решение 

на ОИК – Пазарджик, е взето извън предвидените срокове в 

Изборния кодекс за вземане на решение за формиране на единните 

номера на избирателните секции, което, по негови твърдения, 

съставлява грубо нарушение на процедурата по организация на 

местния референдум, което пък води до незаконосъобразност на 

това решение. 

Във връзка с тази жалба съм подготвила проект на решение, 

като ще Ви запозная с фактическите констатации. Тъй като 

оплакването е свързано с хронологията на действията, извършени по 

повод подготовката на местния референдум, хронологията е 

следната. 
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С решение на Общинския съвет Пазарджик от 30 септември е 

било одобрено предложението за произвеждане на местен 

референдум в село Синитово, след което, със заповед на областния 

управител от 14 октомври, е било върнато на Общинския съвет за 

преразглеждане на решението във връзка с процедурни нарушения. 

 На 28 октомври тази година Общинският съвет Пазарджик 

повторно е взел решение за одобряване на предложението за 

произвеждане на местен референдум и определил датата, на която го 

насрочва – 19 декември 2021 г., като първоначално определената 

дата за същия по върнатото решение е било на 21 ноември 2021 г.  

Кметът на община Пазарджик със заповед 2262/25.11.2021 г. 

изменя предходно издадена такава, с която се образуват два броя 

секции в село Синитово за провеждане на местния референдум. 

Заповедта коригира датата, на която е насрочен местният 

референдум. Тази заповед за образуване на двете избирателни 

секции е изпратена на ОИК, посочено в решението с писмо № 300 от 

25 ноември 2021 г., като ОИК е провела заседание няколко дни по-

късно – на 1 декември, с което е формирала и е утвърдила единните 

номерации на тези две секции. 

Жалбата е допустима, въпреки че обжалваното решение е с 

дата 1 декември. Видно от интернет страницата на общинската 

избирателна комисия е било публикувано на 10 декември. Жалбата е 

подадена в предвидения в закона тридневен срок. 

Във връзка с така изложените обстоятелства, които са 

установени по хронологията, Ви предлагам проект на решение, с 

което Централната избирателна комисия да приеме, че предвид така 

установената фактическа обстановка, която показва, че заповедта на 

кмета на община Пазарджик за образуване на избирателни секции, 

която е от 25 ноември и е предпоставка за вземане на обжалваното 

решение за определяне на единната номерация на избирателните 

секции, е заповедта на кмета на общината от 25 ноември. Същата, 

както знаете, може да бъде обжалвана в тридневен срок и тя не е 

обжалвана от заинтересовани лица в срок. След това общинската 
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избирателна комисия е взела решението за формиране и 

утвърждаване на единната номерация. Чисто процедурно в 

заседанието, на което е взето това решение, са присъствали 

необходимият брой членове – 14. Решението е взето с единодушие. 

Предвид така установената фактическа обстановка предлагам 

Централната избирателна комисия да приеме, че не са допуснати 

твърденията в жалбата за груби нарушения на процедурните правила 

за постановяване на обжалваното решение, което да води до 

неговата незаконосъобразност, поради което да бъде отхвърлена 

депозираната жалба и да бъде потвърдено Решение 338-

МР/01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за утвърждаване на единната 

номерация на секционните избирателни комисии за произвеждане на 

местен референдум на 19 декември 2021 г. в село Синитово, община 

Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания по представения проект на решение. 

Подлагам на гласуване представения проект относно жалба 

срещу Решение № 338-МР/01.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1045-МР/15.12.2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващата жалба е с вх. № МР-12-

7/1, която е подадена от същото лице, против Решение № 339-

МР/10.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, с което решение ОИК е 

определила общия брой членове на всяка секционна избирателна 

комисия в село Синитово при произвеждане на местния референдум, 

насрочен за 19 декември 2021 г., като е определила седем членове на 

всяка от комисиите, в това число председател и секретар на 

съответните комисии. 

Основанието за обжалване – отново неспазване на достатъчен 

срок за взимане на това решение, преди датата, на която е насрочен 
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съответният местен референдум. Фактическата обстановка е същата, 

която представих в предходния доклад по другата жалба от същото 

лице. Единствено ще допълня, че също така от интернет страницата 

на община Пазарджик е видно, че кметът е насрочил консултации за 

определяне състава на секционните избирателни комисии  за 

14 декември, тоест вчера. 

Предвид всички фактически обстоятелства и констатации Ви 

предлагам проект на решение, с което се приема, че ОИК – 

Пазарджик, е взела решението за определяне на броя членове на 

всяка от секционните избирателни комисии във времевия период 

след образуване на избирателните секции, след определяне на 

тяхната единна номерация и преди провеждане на консултациите 

при кмета за формиране съставите на избирателните комисии, което  

по този начин подсигурява законосъобразност при самото 

назначаване на съставите на избирателните комисии, като е 

определил техния брой за провеждане на консултациите. 

Предлагам проект на решение, с което да бъде отхвърлена и 

тази жалба и да бъде потвърдено Решение № 339-МР/10.12.2021 г. 

на ОИК – Пазарджик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по така 

представения проект или предложения по текста? Няма. 

Моля, процедура по гласуване относно жалбата срещу 

решението на ОИК. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1046-МР/15.12.2021 г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, моля да 

включим нова точка в дневния ред: Проекти на решение относно 

обявяване за народни представители от съответни изборни райони 

във връзка с получено писмо от председателя на Народното 
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събрание и Проект на решение относно получено заявление в 

Централната избирателна комисия от А.       М.         В.            с 

искане за необявяването й за народен представител от  кандидатска 

листа на коалиция „Продължаваме промяната“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма. 

Това ще бъде точка преди последната, тоест 5а. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Любомир Георгиев). 

Колега Георгиев, правите ли искане за прегласуване? 

ЛЮБОМИР  ГЕОРГИЕВ: Госпожо Председател, искам да 

коригирам вота си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на прегласуване за допълване на дневния ред с новата точка, 

предложена от госпожа Стойчева. 

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. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с проектен номер 1052 е проект на решение относно 

обявяване на Любомир Йорданов Попйорданов за народен 

представител от Двадесет и четвърти изборен район – София. 

С писмо вх. № НС-02-118/15.12.2021 г. на Централната 

избирателна комисия е получено решение на Народното събрание от 

15 декември 2021 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията на Република България са прекратени пълномощията 

на Лена Здравкова Бориславова като народен представител от 

Двадесет и четвърти изборен район – София, издигната от листата на 
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коалиция „Продължаваме Промяната“ в Четиридесет и седмото 

народно събрание. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания, предлагам Централната избирателна комисия да обяви за 

народен представител в Четиридесет и седмото народно събрание от 

Двадесет и четвърти изборен район – София, Любомир Йорданов 

Попйорданов с посочено ЕГН в проекта на решение от листата на 

коалиция „Продължаваме Промяната“. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение има ли изказвания? 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, Севинч 

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

Решението е № 1047-НС/15.12.2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект е под номер 1953 

относно обявяване на Богомил Иванов Петков за народен 

представител от Седми изборен район – Габровски. 

Със същото писмо от Народното събрание, което цитирах в 

предния проект на решение, е получено решение на Народното 

събрание, с което са прекратени пълномощията на Яна Веселинова 

Балникова като народен представител от Седми изборен район – 

Габровски, издигната от листата на коалиция „Продължаваме 

Промяната“ в 47-то Народно събрание. 

Предвид това и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и 

чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

обявява за народен представител в 47-то Народно събрание от Седми 

изборен район – Габровски, Богомил Иванов Петков с посочено ЕГН 

от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложения или 

изказвания по този проект? 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, Севинч 

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

Решението е № 1048-НС/15.12.2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да гласуваме и писмо до 

„Държавен вестник“ за обнародване на току-що приетите решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото до „Държавен вестник“, както и да 

изпратим решенията на Народното събрание. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Представям Ви още един доклад – с 

вх. № НС-11-199/15.12.2021 г. е постъпило заявление от Ана-Мария 

Михаилова Вълканова, с което тя заявява, че е била включена в 

кандидатските листи на коалиция „Продължаваме промяната“ за 

участие в изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., 

както следва: в кандидатска листа, регистрирана с Решение № 40-

НС/12.10.2021 г. на РИК – 26, София област и в кандидатска листа, 

регистрирана с Решение № 44-НС/12.10.2021 г. на РИК – 24, София. 

С настоящото заявление тя уведомява, че не желае да бъде народен 

представител, съответно не желае да бъде обявявана за избрана за 

народен представител, ако настъпят предпоставките за такова 

обявяване. С оглед на това моли при изпълнение на правомощията 

си Централната избирателна комисия да отчете нейното желание да 

не бъде обявявана за народен представител. 

В моя папка с проектен номер 1054 може да се запознаете с 

проекта на решение относно искането за необявяване на Ана-Мария 
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Михаилова Вълканова за народен представител от кандидатска 

листа на коалиция „Продължаваме промяната“ в Двадесет и 

четвърти изборен район – София, и Двадесет и шести изборен район 

– Софийски, в изборите за народни представители на 14 ноември 

2021 г.  

Това заявление е подадено след обявяване имената на 

избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и 

обявяване с Решение № 975-НС от 19.11.2021 г. на списък А и Б 

съгласно чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което, ако 

приемем проекта на решение следва срещу името на лицето в списък 

А да се отбележи решението на Централната избирателна комисия за 

необявяването й за избрана за народен представител.  

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Ана-

Мария Михаилова Вълканова не следва да бъде обявена за избрана 

за народен представител от листата на коалиция „Продължаваме 

Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – София, и в 

Двадесет и шести изборен район – Софийски, и на основание чл. 57, 

ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302 от Изборния кодекс 

Централната избирателна комисия моля да приеме решение, с което 

да не обявява за избрана за народен представител от списък А на 

кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и 

четвърти изборен район – София, и в Двадесет и шести изборен 

район – Софийски, Ана-Мария Михаилова Вълканова, с посочено 

ЕГН в проекта на решение, в произведените избори за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или 

предложения по представения проект на решение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1049-НС/15.12.2021 г. 
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Преминаваме към последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ. 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: С вх. № ПВР/НС-23-375/16.12.2021 г. 

Ви докладвам писмо в отговор на наше писмо от господин Д.          

от „Карго-партнер“, в което са приложени исканите от нас 

документи за машините за гласуване, които се съхраняват в склада. 

Докладвам го за запознаване и за сведение. Цялата информация е 

качена в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, тази 

преписка ще я разпределя и на колегата Войнов, тъй като, мисля, че 

е във връзка с писмо, което изпратихме въз основа на негов доклад и 

касае машинното гласуване. 

Сега я приемаме за запознаване, за да може в следващо 

заседание, ако трябва Централната избирателна комисия да вземе 

някакво решение или да изпратим писмо, да можем да го направим. 

Вашето предложение беше същото – за запознаване. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

С вх. № НС-02-113/1 от 15 декември 2021 г. сме получили 

писмо от С.         А.                        , на която вчера изпратихме 

отговорите на въпросите, които й е задала госпожа Х.           Я.     . 

Интересен е казусът, тъй като след като ни благодари за отговора, 

госпожа А.                       моли да преведем отговора на английски 

език. Този съюз е споразумение между парламентите, тоест 

парламентаристи са членове на различни делегации, които са 

членове, като държави, в Интерпарламентарния съюз. Българският 

парламент членува чрез българска делегация. Госпожа А.                     

е административен секретар на българската интерпарламентарна 

група – това е записала. 
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В Народното събрание е държавен експерт дирекция 

„Международни връзки и протокол“. Ние да й превеждаме писмото 

ми се вижда не много логично – не знам какво да й отговоря. Освен 

това е държавен експерт и иска ние да й превеждаме писмото. 

Писмото се намира в моя папка от днес и може да го 

погледнете. 

За сведение Ви докладвам едно странно писмо от А.               

Р.           , която се интересува от калифорнийската изборна система – 

вх. № 07-115/14.12.2021 г. Към писмото си не е прибавила нищо 

друго освен името си. 

За сведение Ви докладвам, че на 24 януари 2022 г. онлайн ще 

се дискутира текста на предложенията на Европейската комисия, 

които се отнасят до политическите права и електоралните права. 

Това беше преведеният текст и вчера Ви го докладвах за запознаване 

- № 07-61/6 от 14.12.2021 г. 

Последното – днес следобед има заседание онлайн, което би 

трябвало да обсъди последните развития в Европа, отнасящи се до 

киберсигурност и избори. Това е също за сведение – 07-11/14.12. 

Господин Баханов ми е оставил писмо, което да докладвам в 

точката „Доклади по административни преписки“. 

Съгласно протоколно Определение на Софийски районен 

съд, ни се иска справка дали определено лице със съответното ЕГН е 

участвало в проведените през месец ноември избори; в кои 

избирателни списъци; упражнил ли е реално правото си на глас? 

Господин Баханов е изготвил проект на писмо до ГД ГРАО 

във връзка с това дали посоченото лице е участвало в изборите, в 

кои избирателни списъци е вписан и упражнил ли е правото си на 

глас? Проектът на писмото е в папката на господин Баханов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров за писмо до директора на 

ГРАО имате ли изказвания? Няма 

Моля, режим на гласуване да ни бъде предоставена тази 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветозар Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, четвъртък, 16 декември 2021 г. от 10,30 ч. 

 

(Закрито в 13,10 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


