
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 147 

 

На 20 декември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения относно обявяване на избрани 

народни представители. 

Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева. 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладва: Димитър Димитров, Росица Матева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева 

ОТСЪСТВА: Красимир Ципов поради платен годишен 

отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 14,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

 

* * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Девет членове на Централната избирателна комисия сме в 

залата – имаме кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на решение: 

1. Проекти на решения относно обявяване на избрани 

народни представители – докладват: госпожа Матева и госпожа 

Стойчева. 

2. Машинно гласуване – докладват: господин Войнов и 

госпожа Матева. 

3. Доклади по административни преписки – докладват 

господин Димитров и госпожа Матева. 

В платен годишен отпуск е господин Ципов. 

Има ли предложения за допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви, че с писмо – вх. 

№ НС-02-121/20.12.2021 г. от председателя на Народното събрание, 

са ни изпратени четири решения, с които са прекратени 

пълномощията на народни представители. В тази връзка ще Ви 

докладвам два проекта на решения, другите – колегата Стойчева. 

Първият проект на решение е с проектен номер 1057 относно 

обявяване на Димитър Колев Гочев за народен представител, както 

казах, с писмото, което цитирах, получено от Народното събрание, в 

Двадесет и четвърти изборен район – София, в 47-то Народно 

събрание на Република България на 17 декември 2021 г. на 
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основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията с решение на 

Народното събрание са прекратени пълномощията на народния 

представител Радостина Александрова Ценова от Двадесет и 

четвърти изборен район – София, издигната от коалиция 

„Продължаваме Промяната“, поради което и на посочените правни 

основания в проекта на решение Ви предлагам да обявим за народен 

представител в Четиридесет и седмото народно събрание от 

Двадесет и четвърти изборен район – София, Димитър Колев Гочев, 

с посочено ЕГН от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този 

проект? Няма. 

Моля, процедура по 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 № 1054-НС/20.12.2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е с проектен номер 

1058 във връзка с прекратяване пълномощията на Радостина 

Александрова Цанова. 

Колеги, тук ситуацията е малко по-особена, тъй като на 

Радостина Александрова Цанова са й прекратени пълномощията в 

Деветнадесети изборен район – Русенски. 

Припомням, че с Решение № 1042/14.12.2021 г. в 

Деветнадесети изборен район – Русенски, поради обстоятелството че 

Николай Йорданов Събев е избран за министър, сме обявили за 

времето, за което Николай Събев изпълнява функциите на министър, 

кандидатът под № 4 в листата Калин Ивайлов Иванов. 

Във връзка с това, че следва да бъде обявен следващият в 

листата след Радостина Александрова Цанова за народен 

представител и при съобразяване на чл. 302 и Решение № 8 от 

16 май 1993 г. по конституционно дело № 5/1993 г. на 
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Конституционния съд на Република България, Централната 

избирателна комисия да приеме, че на овакантения постоянен 

мандат от Велико Митков Минков – колеги, направих грешка. 

Велико Митков Минков е депутат, на чието място ще обявим 

тези в Русенски – да, Радостина беше депутатът, който преди това 

докладвах за Двадесет и четвърти изборен район. Извинявам се, 

грешката е моя. 

На мястото на Велико Митков Минков от Деветнадесети 

изборен район – Русенски, издигнат от коалиция „Продължаваме 

Промяната“ следва да бъде обявен следващият в листата Калин 

Ивайлов Иванов, който е обявен на временния мандат с Решение 

№ 1042. 

На мястото на избрания за министър Николай Йорданов 

Събев, за времето, през което ще изпълнява функциите на министър 

следва да бъде обявен следващият в листата Цветомир Донев Конов, 

под № 5. 

Предлагам да вземем решение, с което да обявим за народен 

представител в Четиридесет и седмото народно събрание от 

Деветнадесети изборен район – Русенски, Калин Ивайлов Иванов от 

листата на коалиция „Продължаваме промяната“ и да обявим за 

народен представител от Деветнадесети изборен район – Русенски, 

Цветомир Донев Конев с посочено ЕГН под № 5 в листата на 

коалиция „Продължаваме промяната“ на мястото на Николай 

Йорданов Събев за времето, през което Николай Йорданов Събев 

изпълнява функциите на министър. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? Тук мисля, че става ясно, че 

господин Калин Иванов, който към момента е обявен за избран за 

времето, през което господин Събев е министър, тъй като е по-

напред в листата, сега трябва да заеме постоянното място за народен 

представител при условията на заместване за времето, през което 

господин Събев е министър, за народен представител да бъде обявен 

следващият в листата Цветомир Донев Конев. 
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Имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1055-НС/20.12.2021 г. 

 

Колеги, докато се изготвят другите доклади в тази точка, ще 

продължим с точка втора от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-383/17.12.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него 

приложено ни представят подписан от тяхна страна окончателният 

приемо-предавателен протокол от 15 декември 2021 г. във връзка 

със сключен Договор № 1 за обществена поръчка от 6 февруари 

2021 г. 

Искам да обърна внимание, че протоколът е подписан, но 

„Сиела Норма“ АД са направили две корекции в края на протокола. 

Най-важната е, че са зачертали последния абзац, на който страните 

декларират, че с подписване на този протокол няма да имат 

претенции по изпълнението на договора. 

В тази връзка, тъй като все пак е подписан приемо-

предавателният протокол, предлагам да вземем решение да бъде 

изплатена дължимата сума по Договор № 1, колкото е записана в 

приемо-предавателния протокол, но паралелно с това да изпратим и 

писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че не 

приемаме направените поправки по протокола, който е приет с 

протоколно решение на Централната избирателна комисия. 

Предложението за писмо е в моя папка. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с направените поправки от страна на „Сиела Норма“ АД 

в протокола. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Не смятам, че протоколът би могъл да бъде приет и оставен в 

този вид, най-малкото защото господин Т. си е позволил да зачеркне 

текст, който изразява волеизявление на две страни. Ако има 

корекции, то би трябвало да бъдат само в частта в неговото 

волеизявление, защото изречението, за което става въпрос, е: 

страните декларират. Ние също сме страна в този протокол. Той не 

би могъл да взима решения от наша гледна точка и да декларира от 

наше име дали приемаме или не приемаме, и какво приемаме. 

Ние сме изпратили протокола в един определен вид и ако е 

имало корекции, то е следвало да бъдат отразени като забележка към 

самия протокол, а не като задраскване на текст върху него. 

Освен горното, това е обичайната практика на господин 

Тодоров – след като е обсъден текст по протокол, представен е и 

вече е подписан от страна на Централната избирателна комисия, 

след полагането на подписите от наша страна той да си позволява да 

извършва корекции върху текста. Считам това за абсолютно 

недопустимо. 

Ако господин Т. е имал някакви забележки, е следвало да ги 

отрази като допълнителен текст под черта или като допълнително 

становище към протокола, но не би могъл да решава от името на 

Централната избирателна комисия какво тя ще декларира и какво не. 

Предполагам, че господин Т. е наясно, че докато няма 

валидно подписан протокол, реално няма да има плащане по 

договора. Не разбирам защо само усложнява ситуацията. 

Пак казвам, според мен трябва да се подготви екземпляр 

отново и да бъде изпратен, като ако имат забележки, те да бъдат 

приложени към протокола като неразделна част в отделен лист. 
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Честно да кажа, не виждам никакъв проблем от фактическа 

или правна страна, виждам просто едно не за първи път странно 

поведение на страна по цялото това правоотношение, и то не от 

страна на Централната избирателна комисия. 

Формално погледнато, независимо какви зачерквания и 

подписи е полагал върху листовете от протокола господин Тодоров, 

той е подписал приемо-предавателния протокол, така че предлагам 

Централната избирателна комисия да обмисли дали изобщо да се 

занимаваме по-нататък с целия този казус. 

Съдържанието на протокола е ясно. Приетото и изпълненото 

е описано вътре, а по отношение на това дали страните имат 

претенции по отношение на договора и дали ще имат финансови или 

други претенции една към друга, мисля, че това е въпрос, който в 

момента наистина не е на дневен ред. В момента става въпрос за 

приемането дотук на описаното по протокола изпълнение на 

договора. 

Претенции бъдещи, минали и всякакви винаги биха могли да 

бъдат обсъждани и предявявани от която и да е от страните. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания, включително и по проекта на писмо, което е подготвил 

колегата Войнов? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявам се, че пак взимам думата. 

Мисля, че твърде много време отделихме на този приемо-

предавателен протокол.  

Има положени подписи, направените забележки така или 

иначе не смятам, че са изобщо относими и че имат тежест в случая. 

Предлагам да приключим с казуса и дори да не изпращаме 

никакви писма на когото и да било. Мисля, че твърде много 

внимание отделихме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения или изказвания? Няма. 



8 

Господин Войнов, ще Ви помоля да повторите Вашето 

предложение във връзка с направения доклад, за да е ясно какво 

подлагаме на гласуване. 

Очевидно, „Сиела Норма“ АД си е направила своите 

корекции според тяхното разбиране върху самия протокол.  

Моето мнение е, че Централната избирателна комисия трябва 

да поддържа взетото си решение – мисля, че беше от 15 декември 

2021 г., с което се одобри приемо-предавателния протокол, още 

повече той е подписан и така е предоставен от другата страна, но 

другата страна е преценила по този начин да реагира. 

Моля Ви да формулирате предложението, което трябва да се 

подложи на гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като протоколът е подписан все пак, 

имаме протоколно решение от 15 декември 2021 г., предлагам да 

бъде заплатена дължимата по договора сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма повече 

изказвания или други предложения, моля, режим на гласуване по 

предложението на докладчика. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2 

(Севинч Солакова, Ерхан Чаушев) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми  колеги, връщам на доклад 

писмото от „Карго-партнер“ с вх. № ПВР/НС-23-375, с което ни 

информираха за върнатите машини за гласуване от изборите на 14-и 

и 21 ноември 2021 г., както и за машините, които не са участвали в 

изборите поради различни дефекти. 

Тъй като справката е само за броя СУЕМГ, които са налични, 

без техните идентификационни номера, а така също и поради факта, 

че досега не е правена инвентаризация на наличните машини за 

гласуване, предлагам да вземем протоколно  решение за извършване 

на инвентаризация на СУЕМГ, намиращи се в склада на „Карго-
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партнер“ и да възложим на директор на дирекция „Администрация 

да“ да създаде организация по извършване на инвентаризацията с 

участието на служителите от администрацията, като за целта да бъде 

подготвено предложение за организацията на инвентаризацията с 

график за провеждането. Инвентаризацията да започне от 10 януари 

2022 г. и да се извърши паралелно със сканиране на номерата на 

машините от „Карго-партнер“. 

Предлагам да изпратим писмото до „Карго-партнер“ след 

уточняване на организацията по инвентаризацията. Предложението 

от директора на дирекция „Администрация“ за организацията по 

извършване на инвентаризацията да бъде изготвено до 6 януари 

2022 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли допълнения 

или други предложения към направеното от колегата Войнов? Няма. 

Господин Войнов, моля писмено да бъде възложено на 

директора на дирекция „Администрация“ да създаде необходимата 

организация, както и да бъде предоставено и самото протоколно 

решение за изпълнение. Срокът е до 6 януари 2022 г. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

приключване дейностите по Договор № 19 от 18 юни, свързани с 

предаването на знания, припомням, че изпратихме писмо до „Сиела 

Норма“ АД на 27 октомври, с което предложихме да се организира 

среща между експертите на Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД на 1 ноември 2021 г. Такава среща не се състоя 

поради ангажираността с предстоящите избори.  
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Предлагам да изпратим ново писмо до „Сиела Норма“ АД, с 

което да предложим организирането на нова среща на 10 януари 

2022 г. 

В тази връзка съм подготвил писмо, което предлагам да им го 

изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до „Сиела Норма“ АД имате ли 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – 1 (Росица Матева) 

Госпожо Матева, заповядайте с доклад в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че след изборите на 

22 ноември 2021 г., на 23 ноември 2021 г. Ви докладвах становище 

от господин Г. Г., който е бил член на секционна 

избирателна комисия във Великобритания и който беше изложил 

подробности какво е образованието му, къде е работил, с твърдение 

за достатъчен опит в областта на електрониката. Той ни 

информираше, че в секционната избирателна комисия, в която е бил 

член, машината за гласуване поради някаква причина е работила на 

батерия, след което според твърденията му са отпечатани разписки, 

но не са записани гласовете според броя на отпечатаните разписки, а 

броят на отпечатаните разписки съответства на броя на положените 

подписи. 

Тогава взехме решение да предоставим писмото на г-н 

Г. на IT експертите, които консултират Централната 

избирателна комисия, за становище. Сега Ви докладвам 

становището с вх. № ПВР/НС-23-350/1 от 17.12.2021 г.  

Експертите са посочили, че съгласно изпитванията, 

направени и в БИМ, заключението е, че на практика, когато 
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машината работи дълго време на батерия, поради високата 

енергоемкост има момент, в който не винаги принтерът може да 

отпечата разписка докрай, след като приключи работата на 

батерията. Тогава не се записва гласът във флашпаметта. Казват, че 

докато не се запознаят с флашките от тази машина, не могат да дадат 

повече информация. Принципно липсата на сигнализация за 

работата на машината, когато на батерията намалее зарядът, е 

недостатък, който е добре да бъде отстранен, за да няма негативно 

мнение. Това е накратко становището – може да се запознаете с него 

в папката с моите инициали. Това е моят доклад. 

Колеги, връщаме се в точка първа от дневния ред: 

ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА 

ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в папка с моите инициали с проектен номер 1060 

може да се запознаете с проект на решение относно обявяване на 

Венцислава Милчова Любенова и Николай Георгиев Ангов за 

народни представители в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в 

47-то Народно събрание. 

С писмо – вх. № НС-02-121/20.12.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, е получено решение на Народното събрание, с 

което на 17 декември 2021 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Конституцията са прекратени пълномощията на народния 

представител Христо Йорданов Даскалов от Шестнадесети изборен 

район – Пловдив, издигнат от коалиция „Продължаваме Промяната“. 

С Решение № 1034-НС/14.12.2021 г. Централната 

избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 6 

Венцислава Милчова Любенова за народен представител за времето, 

през което Кирил Петков Петков изпълнява функциите на министър-

председател. 

В изпълнение на чл. 302 от Изборния кодекс и съобразявайки 

Решение № 8 от 16 май 1993 г. на Конституционния съд на 
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Република България Централната избирателна комисия приема, че 

на овакантения постоянен мандат на Христо Йорданов Даскалов 

следва да бъде обявена следващата в листата Венцислава Милчова 

Любенова, а на мястото на избрания за министър-председател Кирил 

Петков Петков, за времето, през което изпълнява функциите на 

министър-председател, следва да бъде обявен Николай Георгиев 

Ангов под № 7 в листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ в 

Шестнадесети изборен район – Пловдив. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което обявява за народен представител в 47-то Народно 

събрание от Шестнадесети изборен район – Пловдив, Венцислава 

Милчова Любенова, с посочено в проекта на решение ЕГН от 

листата на коалиция „Продължаваме Промяната“. 

Обявява за народен представител от Шестнадесети изборен 

район – Пловдив, Николай Георгиев Ангов, с посочено ЕГН, под 

№ 7 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 да се обнародва в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля за Вашите 

изказвания по този проект. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 1056-НС/20.12.2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е с 

номер 1059 и е относно обявяване на Иван Косев Манев за народен 

представител в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то 

Народно събрание. 
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Със съответното писмо на Народното събрание са прекратени 

пълномощията на народния представител Иван Маркос Христанов 

от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от коалиция 

„Продължаваме Промяната“. 

Писмото е получено в Централната избирателна комисия с 

вх. № НСК-02-121/20.12.2021 г. 

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 

„РЕШИ 

Обявява за народен представител в 47-то Народно събрание 

от Петнадесети изборен район – Плевенски, Иван Косев Манев, със 

съответното ЕГН от листата на коалиция „Продължаваме 

Промяната“. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по този проект? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 1057-НС/20.12.2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, моля да 

гласуваме проектите на писма до главния редактор на „Държавен 

вестник“ за публикуване на приетите решения, включително и  на 

двете решения по доклада на госпожа Матева, както и писмо до 

председателя на Народното събрание, с което да изпратим препис от 

решенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИИНСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-00-857/16.12.2021 г., 

което може да намерите в папката от днес. С него „Информационно 

обслужване“ АД възразява и документира, че отсъствието на 

видеоархив от заседанията на РИК – 12, Монтана не може да бъде 

отговорност, свързана с техническото обслужване на възможността 

да се създаде видеоархив. 

Имаме два приемо-предавателни протокола.  

С първия протокол „Информационно обслужване“ АД е 

предало на техника на РИК – 12, необходимата техника и тази 

техника е предадена и приета от господин Валери Димитров, който е 

председател на РИК – 12. 

 „Информационно обслужване“ АД възразява срещу нашата 

квалификация за частично неизпълнение на Договор № 36. Това 

беше причината да се въздържим от упълномощаване на 

председателя да подпише приемо-предавателните протоколи. 

Предвид изложеното в писмото и като се върнем към 

първоначалната преписка – вх. № ПВР/НС-00-162/06.12.2021 г., 

предлагам да упълномощим председателя да подпише двата приемо-

предавателни протокола по Договор № 36 за обществена поръчка, 

както и Допълнителното споразумение към договора. Като 

изключим бележката по отсъствието на видеоархив, други бележки 

по изпълнение на договора сме нямали. 

Тъй като смятам, че казусът е достатъчно добре 

документиран, предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя на Централната избирателна комисия да подпише 
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двата приемо-предавателни протокола – по основния договор, и по 

Допълнителното споразумение.  

Нека да напомня, че Допълнителното споразумение беше 

сключено, за да се осигури възможност на част от районните 

избирателни комисии, по-точно на 17 районни избирателни 

комисии, да извършат онлайн обучение, както и да се създаде 

възможност да се направи база данни от документите, които ние 

допълнително приехме да се попълват, от преброяването на 

разписките, включително назначаване на персонал, ксерокопирни 

машини, удължаване на работното време и така нататък. 

Това е моят доклад и предлагам да гласуваме протоколно 

решение, с което да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише приемо-предавателните протоколи 

по този договор. В момента, в който се подпише приемо-

предавателният протокол, те трябва да ни изпратят фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по 

доклада на господин Димитров? 

Вие докладвахте последното писмо от „Информационно 

обслужване“ АД. 

Колеги, успяхте ли да се запознаете с писмото в папката на 

колегата Димитров от 17 декември 2021 г.?  

Колега Димитров, мисля, че плащането по този договор е от 

средствата за план-сметката, която трябва да отчетем тези дни. 

Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Господин Димитров, заповядайте в точка трета, за да 

довършите доклада си. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За да довърша доклада, свързан с 

приемане на работата по Договор № 36 за обществена поръчка, нека 

още веднъж представя някои от обстоятелствата. 

С изпратеното писмо на 16.12.2021 г. „Информационно 

обслужване“ АД потвърждават, че не носят отговорност – това беше 

тяхно твърдение, вече са представили и документите, че няма 

видеоизлъчване от РИК – 12. 

Като вземем това предвид и че предходно бяхме решили да 

намалим договорената цена с 2 000,00 лв., предлагам да приемем 

протоколно решение, с което да изплатим цялата сума, тоест да 

приемем аргументите, които те ни излагат, да приемем договора за 

изпълнен и да упълномощим председателя на Централната 

избирателна комисия да подпише приемо-предавателния протокол, 

който са ни изпратили. След представянето на фактура да се 

извърши плащане. Това е моят доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направения доклад? 

Както каза колегата Димитров, този въпрос беше обсъждан в 

предходни заседания на Централната избирателна комисия. 

„Информационно обслужване“ АД представиха всички 

необходими документи, включително и за случаите, за които беше 

установено, че липсва видеоархив. 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на докладчика в изпълнение на точка 5.2 от 

договора, сключен между Централната избирателна комисия и 

„Информационно обслужване“ АД. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият доклад отново е по 

изпълнение на същия договор, но в друга негова част, която се 
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отнася до отпечатването на бюлетини с резултатите от гласуването в 

изборите за президент и вицепрезидент и в изборите за Народно 

събрание. 

Имаме становище по постъпилото искане за подписване на 

протокол за приемане на работата на „Информационно обслужване“ 

АД. В това становище е описано, че изпълнителят е подготвил, 

оформил за печат и отпечатал тези бюлетини, но тъй като ние 

нямаме възможности да съхраняваме тези отпечатани копия, ще ги 

оставим на отговорно пазене в „Информационно обслужване“ АД и 

когато решим по какъв списък ще бъдат раздавани, тъй като там има 

екземпляри с твърди корици, ще ги раздадем на адресатите. 

Моето предложение е да се подпишат двата приемо-

предавателни протокола – първият, с който приемаме работата и 

изпълнението на поръчката и вторият – с който оставяме на 

отговорно опазване в „Информационно обслужване“ АД 

отпечатаните бюлетини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

Вашите изказвания или предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте в Доклади по административни 

преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

покана за доброволно изпълнение с вх. № ЦИК-00-352/1 от 

17.12.2021 г. от К. П. Б., с която покана се представя в 

Централната избирателна комисия оригинал на изпълнителен лист 

от 6 април 2021 г., издаден по гражданско дело 56140/2016 по описа 

на Софийски районен съд, 45 състав, с който Централната 

избирателна комисия е осъдена да заплати сумата от 50,00 лв. 

деловодни разноски на К. П. Б.  
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В поканата за доброволно изпълнение е посочена и банкова 

сметка, по която да бъде изплатена сумата. 

Моля за протоколно решение да бъде изплатена сумата на 

господин Бонев след преглед в счетоводството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по този доклад? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви само за сведение писмо с 

вх. № МИ-15-349/2 от 16.12.2021 г. с данни за банковата сметка на 

адвокат К. Ш. 

Припомням, че с протоколно решение от 15 декември 2021 г. 

Централната избирателна комисия взе решение да се изплати сумата 

за адвокатски хонорар на адвокат Ш., която е процесуален 

представител на ОИК – Ракитово, по административно дело 

1286/2021 г. по описа на Административен съд – Пазарджик. 

Ще предоставя това писмо на счетоводството за изпълнение 

на протоколното ни решение и да бъде извършено плащането на 

адвокатския хонорар. 

Докладвам писмо от Комисията за защита на личните данни с 

вх. № ПВР/НС-23-377/16.12.2021 г. Писмото е във връзка с наше 

писмо с изх. № ПВР/НС-23-338/17.11.2021 г. по получен в 

Централната избирателна комисия сигнал. Припомням, че това е 

сигнал с данни и твърдения, че лицето Делян Пеевски гласува, 

въпреки че няма избирателни права, като беше изпратена разпечатка 

от проверка в системата на ГД ГРАО, като е посочено, че ЕГН на 

лицето е взет от Системата „Интрастат“ с данни от Търговския 

регистър, които са приложени.  

Ние изпратихме този сигнал до Комисията за защита на 

лични данни по компетентност за преценка дали има злоупотреба с 
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лични данни. Те ни връщат писмо с отговор, че в конкретния случай 

липсва предмет на административно нарушение, от който да бъде 

направен извод за незаконосъобразно обработени лични данни на 

физическото лице и ни връщат сигнала от Б. К. с 

посочения номер за произнасяне по компетентност. 

Аз лично считам, че, след като при проверката лицето беше 

кандидат за народен представител към онзи момент, при 

извършената проверка той отговаря на изискванията да бъде 

избиран, тоест има избирателни права.  

Считам, че този сигнал трябва да бъде оставен за сведение, 

тъй като е неоснователен, но вече е минало достатъчно време от 

датата на изборите. Докладвам писмото за сведение. 

Докладвам жалба от В. П. Г. срещу 

Решение № 1053 МР/17.12.2021 г. на Централната избирателна 

комисия. Жалбата е до Върховния административен съд. 

Административната преписка е окомплектована.  

Информирам Ви, че жалбата и цялата административна 

преписка ще бъде внесена във Върховния административен съд след 

подписване на придружаващото писмо и документите към него. 

Докладвам писмо от ОИК – Ихтиман, изпратено по 

електронна поща, с вх. № МИ-08/20. Писмото е изпратено два пъти 

и с него ни е изпратено Решение 12785/15.12.2021 г. на Върховния 

административен съд, постановено по административно дело 

11243/2021 г., с което е оставено в сила Решение 

№ 1082/27.10.2021 г. по административно дело 1047/2021 г. на 

Административен съд – София-област. 

Припомням, че с това решение Административен съд – 

София-област, отмени Решение № 26-МИ/03.10.2021 г. на ОИК – 

Ихтиман, с което е обявен за избран за кмет на кметство Вакарел, 

област Софийска на първи тур А. П., издигнат от ПП ГЕРБ и връща 

книжата на ОИК – Ихтиман, за обявяване на действителните 

резултати при спазване на указанията, дадени в мотивите на 

решението. 
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Колеги, ще Ви моля да се запознаете с тези две решения, 

които може да намерите в моя папка: МИ-08-20/1. 

В Централната избирателна комисия постъпи мотивирано 

искане от ОИК – Ихтиман – вх. № МИ-15-305/1, с писмо и по 

електронна и по обикновена поща да бъдат дадени указания от 

Централната избирателна комисия как да се действа в този случай с 

оглед обстоятелството, че ОИК – Ихтиман, има седемдневен срок за 

произвеждане на балотаж на частичните избори за кмет на кметство 

Вакарел, а след  разговор с Печатницата на БНБ и „Демакс“ е 

установено, че в момента е технически невъзможно отпечатването 

на бюлетините, тоест няма как да се насрочи балотажът. С оглед 

идващите коледни и новогодишни празници балотажът може да бъде 

възможен най-рано след Нова година.  

В момента Ви ги докладвам само за сведение и запознаване. 

Трябва да се запознаем и с решенията на Административен съд – 

София-област и на Върховния административен съд. Предлагам да 

направим обсъждане в работна група, за да преценим какви указания 

да дадем на ОИК – Ихтиман. 

Само да допълня, в моя папка от днес има цяла подпапка 

„ОИК-Ихтиман“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще Ви 

помоля да се запознаете с доклада на госпожа Матева, за да може 

след работно обсъждане в следващо заседание да вземем своето 

решение. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В тази точка ще се включа 

само с молба за протоколно решение от сайта на Централна 

избирателна комисия в Раздел „Архив“ да бъдат качени всички 

данни от изборите за президент и вицепрезидент и Народно 

събрание, резултатите да бъдат качени в Раздел „Резултати от 

избори“ и заглавната страница, логото на сайта ни да бъде заменен с  
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обичайното лого на Централната избирателна комисия, тъй като 

кампанията приключи, изборите приключиха и това, което се вижда 

в момента не е актуално. 

Моля за протоколно решение в този смисъл да бъдат 

извършени всички необходими действия за архивирането, 

поставянето на правилните линкове на информацията и промяна 

видът на сайта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, в днешно заседание извън всички  папки е подготвен 

проект на прессъобщение по повод връчването на удостоверенията 

за президент и вицепрезидент тази сутрин.  

Ще Ви помоля да го погледнете, въпреки, че моето мнение е, 

че има нужда от редакция. 

Предлагам с протоколно решение да публикуваме съобщение 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия, което 

да бъде редактирано по подобие на съобщение в подобни случаи от 

предходни години. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

С това закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Следващото заседание е както беше насрочено – на 21 

декември 2021 г. от 10,30 ч. 

Благодаря. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

    СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 

 

 

 


