
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 6 

 

На 17 май 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия  при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно формиране и утвърждаване на 

единните номера на избирателните секции извън страната за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

  Докладва: Цветозар Томов 

2. Доклад относно машинното гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Силвия  

 Стойчева, Елка Стоянова 

4.  Доклади по административнонаказателни преписки. 

  Докладва: Георги Баханов 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладва: Силвия Стойчева 

5а. Проект на решение относно условията и реда за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

  Докладва: Севинч Солакова 

5б. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

  Докладва: Ерхан Чаушев 

6. Разни. 

Докладват: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, 
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Димитър Димитров, Росица Матева 

  

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева 

ОТСЪСТВАЩИ: Няма. 

 

Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата присъстват 9 членове на Централната избирателна комисия. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 17 май 2021 г.  и предлагам следния проект на дневен ред. 

1. Проект на решение относно формиране и утвърждаване 

единните номера на избирателните секции извън страната за 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с докладчик 

колегата Томов. 

2. Доклад относно машинно гласуване с докладчик колегата 

Войнов. 

3. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Солакова и госпожа Стойчева. 

4. Доклади по административнонаказателни преписки с 

докладчик колегата Баханов. 

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

Стойчева. 

6. Проекти на изборни книжа за частичните избори за 

кметове на кметства на 27 юни 2021 г. с докладчици госпожа 

Георгиева и госпожа Стойчева. 
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7. Разни с докладчици Томов, Ганчева, Димитров и Матева. 

Колеги, една част от дневния ред ще остане за следобедната 

част на заседанието. Имате ли предложения за допълване на така 

предложения дневен ред? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, моля да бъда 

включена в точка трета – Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Други? 

Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред 

с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

 

Точка 1. Проект на решение относно формиране и 

утвърждаване единните номера на избирателните секции извън 

страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. с 

докладчик колегата Томов. 

Преди да дам думата на колегата Томов, да ви кажа, че в 

папка от днешно заседание юристите ще публикуват изготвеното 

становище относно правните възможности на Закона за 

обществените поръчки за осигуряване на допълнителен брой 

машини за гласуване, както и проект на решение, подготвен от 

Румен Цачев за приложимите решения за частични избори. Да се 

запознаете и в следобедната част да можем да ги разгледаме. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Би трябвало във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали да е качен проектът. В случая това, 
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струва ми се, ще бъде един от най-лесните проекти, защото няма 

никаква разлика спрямо проекта за гласуване в изборите на 

04.04.2021 г., няма и необходимост от разлика.  

Затова всъщност предлагам да одобрим същия проект. Нямам 

какво повече да коментирам по него. Нека го погледнем и, ако има 

предложения, да ги обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колега Гаврилов, за изказване ли? Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имам изказване във връзка с този 

стандартен документ, който се гласува на всички избори. Имам само 

една забележка. Добре е да се прибави едно изречение накрая на 

документа, което да казва – по памет цитирам документа, бях го чел 

вчера – че имената на секциите се подреждат по азбучен ред преди 

да се номерират. В този смисъл да бъде допълнението. Не знам как 

да се оформи. Предполагам, че ме разбрахте. Иначе се получава 

така, че са разместени градове и когато има много секции, е трудно. 

Това предложение е просто тривиално и хората го правят в повечето 

време. Преди да се дадат трите цифри, които съответстват на номера 

на секцията, да се подредят по азбучен ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Аз мислих за този проблем. 

Но, честно казано, не намерих решение, което да няма дефект и 

затова не предлагам нищо. Работата е там, че ние сега би трябвало 

буквално след няколко дни да обявим секциите, които се определят 

въз основа на 100 избиратели в тях и да им присвоим съответно 

номера. Към този момент ние още не знаем какви други секции ще 

има. Но не виждам как да решим този проблем, така че целият брой 

секции да бъдат подредени по азбучен ред.  В това е затруднението. 

Това го нямаше на предните избори, но сега го има.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, оттеглям предложението си. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Просто не виждам изход. Иначе би 

било добре наистина да се направи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след като 

смятате, че няма място в решението такъв запис, не може ли да 

предложим на Министерството на външните работи такава подредба 

за улеснение на избирателите? Как смятате? С писмо да 

препоръчаме в улеснение на избирателите, които ще гласуват извън 

страната в избирателните секции. Колега Гаврилов, какво ще кажете 

за такова предложение? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не разбирам точно. Ще има номера 

на секция? В идеалния случай те трябва първо да са подредени по 

азбучен ред и след това да се номерират, така че, когато нарастват 

номерата, съответно това да съответства на буквите. Обаче  

господин Томов каза, че това е трудно в момента да се постигне, 

понеже имаме такова решение. Но, разбира се, няма никаква пречка 

да искаме това от Министерството на външните работи  - да ги 

подреди. Тогава номерата няма да бъдат в този хубав възходящ 

порядък, но все пак ще бъде по-добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тогава ще 

помоля, колега Томов, да си отбележите, когато бъдат формирани 

избирателните секции извън страната и са ясни местата, в които ще 

бъдат тези секции, ще препоръчаме на Министерството на външните 

работи такава подредба за улеснение на избирателите. 

Колеги, писмото можем и сега да изпратим, за да имат 

предвид начина, по който да публикуват тази информация. Колега 

Томов, имайте грижата Вие или някой колега от Централната 

избирателна комисия да подготви едно такова предложение. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може би все пак това писмо да бъде 

изпратено след като определим така наречените автоматични 

секции. Да не потъне в някой бюрократичен шкаф преди това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всеки един момент 

според мен е подходящ да направим препоръка към министерство 

или друга институция, с която ще работим във взаимодействие. 
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Колкото по-рано, толкова по-добре, за да го имат предвид. Когато 

прецените, тогава! Благодаря. 

По проекта на решение, колеги, имате ли други 

предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно формиране и утвърждаване на номерата на секциите извън 

страната. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 24-НС. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам на нашата страница да се 

отвори секция „Гласуване извън страната“ и там да публикуват 

двете решения, които сме приели засега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е 

предложение от организационен характер. Мисля, че няма спор за 

това. Отделно от това да имаме и секция „Машинно гласуване“, тъй 

като приехме и решение относно условията и реда за машинно 

гласуване, а и мисля, че съгласно хронограмата имаме такъв 

ангажимент – да открием нарочна секция и точно с днешния срок. 

Така че тези секции ще бъдат организирани на интернет-

страницата на Централната избирателна комисия. Надявам се 

администрацията да ни чува и да предприеме необходимите 

действия. 

Благодаря. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

Заповядайте, колега Войнов. 
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Точка 2. Доклад относно машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, първо ви докладвам получени копия от документи 

от МВР с вх. № ЦИК-06-6-264 от 16.05.2021 г. Документите са във 

връзка с наше писмо до МВР относно машините и резервните части, 

задържани в областните дирекции на МВР.  

В момента тези документи се намират във вътрешната мрежа 

в папка с моите инициали от вчерашно заседание, но ще бъдат 

качени в папка „Машинно гласуване“. 

Така че го докладвам на този етап за запознаване. 

Уважаеми колеги, вчера докладвах писмото от Сиела Норма 

АД с вх. № ЦИК-06-6-261, с което те искаха да им бъде 

предоставено копие от доклада на "Информационно обслужване" 

АД. Тогава не беше прието от Централната избирателна комисия. Но  

господин Димитров предложи Сиела Норма АД да ни даде доклад 

във връзка с причините за несъответствията, посочени в анализа. 

В тази връзка съм подготвил ново писмо, което можете да 

видите във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, където е 

качено, с което, тъй като, за да могат да ни дадат причини за 

несъответствие, все пак трябва да им бъде изпратен анализът и 

затова в първата част на писмото пишем, че им изпращаме анализа 

за несъответствията – само основния анализ – и искаме в най-кратък 

срок да ни предоставят доклад за причините за несъответствията, 

описани в т. 4.2,  4.3 и  4.4 от анализа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Още не сме им 

поискали техния анализ за работата на колцентъра, съобщенията, 

въпросите – как са решени и прочее. Това кога ще го поискаме? Те 

имат малко по-късен срок, знам. Аз не съм го видял. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Сиела Норма АД ни предоставиха на диск 

пълен запис от съобщенията и разговорите в колцентъра. Дискът 

беше предаден на юристите, които са го прослушвали. Те ни 

написаха доклад, който също го докладвах – мисля, че вчера или 

онзи ден. Той е качен в папка „Машинно гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз 

предлагам вместо думите „в най-кратък срок“ да определим 

конкретен срок, например тридневен, защото „най-кратък срок“ 

всеки чете по различен начин, за да сме ясни в срока, защото нямаме 

и време да отлагаме. 

Други предложения? Не виждам. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата 

Войнов за изпращане на писмото с приложения анализ на 

несъответствията до доставчика на машини. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващия Ви доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-6-260 от 14.05.2021 г. Писмото е от Сиела Норма и с 

него заявяват изрично съгласие пред Държавна агенция "Електронно 

управление" да ни бъде предоставено от тяхна страна копие от 

изходния код заедно с документацията за неговото инсталиране и 

ползване. 

Припомням, че с писмо от ДАЕУ бяха заявили, че за да ни 

предадат копие от изходния код, искат изричното съгласие на Сиела 

Норма АД. Засега докладвам писмото за сведение, като трябва да 

работен порядък да уточним получаването на изходния код. 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-259 

от 14.05.2021 г. Писмото е от Ивайло Гаврилов и с него ни пише 
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следното: че той е техническо лице и се занимава пряко с машините 

и моли в правилата да се разпише, че техниците за машинно 

гласуване да могат да гласуват на местата, където обслужват 

машините с попълнена декларация. 

Подготвил съм писмо до  господин Гаврилов, с което 

предлагам следния текст: „Уведомяваме Ви, че съгласно 

измененията и допълненията на Изборния кодекс („Държавен 

вестник“, бр. 36 от 2021 г.) лицата, заети в произвеждането на 

изборите като поддръжка на техническите устройства за машинно 

гласуване, могат да упражнят правото си на глас след вписване в 

Допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право 

да гласуват в съответния избор и след представяне на декларация по 

образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Това е и във връзка с измененията в Изборния кодекс? Аз 

предлагам и в рубриката „Въпроси и отговори“, ако нямаме такава 

разкрита, ще разкрием, да се публикува и този отговор, защото, 

доколкото разбирам от изборите на 04.04.2021 г., когато нямаше 

такава възможност, е имало доста запитвания в тази връзка. А и за 

яснота, защото има доста хора, които ще се възползват от тази 

промяна. 

Колеги, има ли предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Войнов, за следващия доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-23-288 от 14.05.2021 г. Писмото е от госпожа И.                 

В.    ,  която е била член на СИК и ни изпраща предложения, 

свързани с гладкото протичане на изборния ден, а именно в секциите 
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с машинно гласуване да има минимум по две машини, машините да 

не се дезинфекцират, а да се дезинфекцират избирателите, да има 

разяснителна табела за машинното гласуване както пред изборното 

помещение, така и до самата машина. Машините да не са в тъмни 

стаички и в избирателния списък да се отбелязва кой е гласувал с 

бюлетина. Накрая завършва, че е нужно да се наблегна на 

качественото обучение на членовете на СИК. 

Предлагам това писмо да остане за сведение и съобразяване с 

методическите указания.  

Имам още едно писмо, но по-късно, ако може, да го 

докладвам, защото още не съм готов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Благодаря. 

Колеги, следващата точка е точка трета от дневния ред: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от Комисията по досиетата с искане в най-кратък срок да 

представим информация за назначените членове на районните 

избирателни комисии с данни, които са посочени, съгласно Закона за 

достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност 

– с по-дългото наименование. 

Докладвам ви го за сведение. Веднага с назначаването на 

районните избирателни комисии ще бъде своевременно изготвена и 

справката. 

Само за сведение ви докладвам писмо по електронната поща 

от госпожа Янева от администрацията на Министерския съвет с 

молба поради дълго отсъствие на  господин Веселин Даков, 

изпълняващ длъжността главен секретар на Министерския съвет, е  

господин Красимир Божанов. Писмата да се адресират и да се 

изпращат до него, включително – знаете, в този активен период – 

изпращаме всички писма задължително и по електронната поща с 

цел своевременно доставяне. 



11 

 

Получили сме писмо от изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД с приложени приемо-

предавателни протоколи в изпълнение на Договор № 14 от 

16.03.2021 г. за възлагане на компютърната обработка на данните в 

РИК и в ЦИК за гласуването и издаването на бюлетин на ЦИК с 

технически носител за резултатите от изборите за народни 

представители. Копие ще бъде предоставено и на  господин Войнов 

и за становище от отговорника по изпълнението на този договор ще 

бъде представен по-късно на Централната избирателна комисия, за 

да можем да подпишем приемо-предавателния протокол. От 14 май е 

предоставено на вниманието на Централната избирателна комисия с 

оглед на това, че нямаме и достатъчно място за съхранение на тези 

бюлетини, да вземем съответното решение. 

Колеги, в оригинал сме получили писмото с проекта на 

постановление с днешна дата – 17.05.2021 г., 11,00 ч. Но ние на 

вчерашното заседание отговорихме и съгласувахме проекта на 

постановление за приемане на план-сметката.  

Докладвам го само за сведение. 

Докладвам ви една молба от В. Й. М.                                          

с вх. № ЦИК-11-26 от 10.05.2021 г. Изразява желание да се включи 

към стенографите към Централната избирателна комисия по 

граждански договор. В момента работи като стенограф в Народното 

събрание на трудов договор. Обсъдихме го на работна група. 

Приложена е автобиография, справка за трудовия стаж. Предлагам 

да се сключи граждански договор. За целта да бъдат изпълнени 

всички изисквания на вътрешните правила по сключването на 

гражданските договори.  

На този етап предлагам това протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

представения доклад. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, във връзка със 

служебната комуникация по електронен път с Национална агенция 

по приходите за подаване на справки по Закона за доходите на 

физическите лица, болнични листове, други документи във връзка и 

с изпълнение на служебните задължения на служителите от звено 

„Счетоводство“ е представена докладна записка с вх. № ЦИК-09-157 

от 13.05.2021 г. с предложение да бъдат упълномощени Г.                

Е. М.                                                     – главен счетоводител, В. М.     

Б. – счетоводител, Ж. Т. П.                                               – 

счетоводител.  

Предлагам ви да упълномощим председателя да упълномощи 

тези служители от звено „Финансово-счетоводна и стопанска 

дейност“ за служебна комуникация с Националната агенция по 

приходите с цел осигуряване на права за достъп на служителите от 

звеното до електронната система на НАП с разрешение за достъп до 

електронната система на НАП, за което след упълномощаването да 

се уведоми Националната агенция по приходите. 

Моля да се гласува предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте,  госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание с вх. № ЧМИ-06-53 е отложеното от предходно заседание 

искане за становище от кмета на община Сливо поле относно казуса 

с кметския наместник на с. Бръшлен. 

Ще припомня съвсем накратко, защото аз вече подробно 

информирах Централната избирателна комисия в предишното 

заседание. Става дума за следното. Кметският наместник на 

посоченото село е с прекратени трудови правоотношения, считано 

от 24 март 2021 г. и към настоящия момент в посоченото село няма 

назначен кметски наместник. Към 10 май броят на населението по 

постоянен адрес е 298 души и съгласно последните изменения в 

Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България цитираното населено място придобива статут 

на кметство. 

Въпросът на кмета на община Сливо поле е дали следва там 

да се проведат частични избори за кмет на кметство или той би 

могъл да назначи кметски наместник до полагане на клетва от 

новоизбрания такъв на произведени общи местни избори. 

Аз поддържам изразеното от мен становище, че извън 

компетентността на Централната избирателна комисия е да дава 

становища по приложението на Закона за административно-

териториалното устройство на Република България и Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

има ли изказвания? 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, аз миналия път 

помолих да се отложи, за да се запознаем с питането. Моето лично 

мнение е, че не пречи Централната избирателна комисия да върне 

отговор, че съгласно § 67, ал. 3 от Закона за изменение и допълнение 

на Изборния кодекс, който е публикуван в „Държавен вестник“, бр. 

36 от 2021 г., при предсрочно прекратяване пълномощията на 
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кметски наместник в населено място по ал. 2 кметът на общината 

може да назначи нов кметски наместник. Тъй като изборите в тези 

населени места се произвеждат с общите местни избори, считам, че 

това правомощие ни се дава с изменението на чл. 57, ал. 3 от 

Изборния кодекс. 

И тъй като сме орган, който организира изборите, смятам, че 

нищо не пречи да дадем становище във връзка с прилагането на тази 

норма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

имате ли други предложения? 

Ако няма, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Росица Матева. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветозар Томов,); против – 4 (Георги Баханов, 

Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева).  

Предложението не се приема. 

Колеги, това предложение не беше подкрепено с 

необходимото мнозинство, така че преписката остава за сведение. 

 Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, докладвам ви една преписка, която е във връзка с промяна в 

състава на Общинска избирателна комисия – Лесичово, област 

Пазарджик. С наш вх. № МИ-10-14 от 15.05.2021 г. е постъпило 

предложение от упълномощен представител на областния 

координатор на ГЕРБ за замяна на член Миленка Кръстанова 

Костадинова с друг – Петя Георгиева Попова. Посочена е 

невъзможност да се изпълняват функциите на член поради причини 

от здравословен характер. 

За новия член са предоставили всички необходими 

документи по Изборния кодекс, поради което ви предлагам да 

гласуваме решение с диспозитив: 
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„Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във 

връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия реши: освобождава като член на ОИК – 

Лесичово, област Пазарджик, Миленка Кръстанова Костадинова, 

ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение. Назначава за член 

на ОИК – Лесичово, област Пазарджик, Петя Георгиева Попова, 

ЕГН …. 

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

госпожо Стоянова. Само обръщам внимание, тъй като това беше 

заявено в „Доклади по административни преписки“, а то е проект на 

решение относно промяна в състава на ОИК, в други такива подобни 

случаи да бъде заявено в отделна точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре, взимам бележка и ще го направя 

следващия път. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

някакви предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 25-МИ. 

Заповядайте, госпожо Стоянова, за следващия Ви доклад. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е писмо с наш вх. № 

ЦИК-14-10 от 13.05.2021 г. от заместник-кмета на община Костенец, 

област София, с което заместник-кметът иска да бъде разрешен 

достъп до запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 
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книжа от няколко вида избори, изброени подробно в писмото, като 

изрично са посочили, че достъпът им е необходим за осъществяване 

на дейности по т. 2.1 от Решение № 1244-МИ на Централната 

избирателна комисия – архивиране на изборни книжа в ДА 

„Архиви“ от изборите за народни представители от 2017 г., от 

избори за общински съветници и кметова – първи и втори тур от 

2015 г.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали се намира 

проектът за писмо, не за решение, защото, видно от изложеното в 

него, става въпрос за дейности, които по Решение № 1244-МИ са 

изрично определени за извършване, без да е необходимо нарочно 

произнасяне на ЦИК. Но тъй като има постъпило запитване, 

предлагам да изпратим писмо със съдържание, приложено в папката. 

Мисля, че не е необходима да го чета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, колега 

Стоянова. Не е необходимо. Всички колеги могат да се запознаят с 

проекта на отговор във връзка с отправеното писмо, което е 

постъпило по електронната поща на Централната избирателна 

комисия. 

Колеги, имате ли предложения по това писмо? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Стоянова, моля, продължете. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Последен доклад. Ще го докладвам само за сведение на комисията, 

защото има предходни действия, извършвани от Централната 

избирателна комисия. Но смятам, че в преписката обстоятелствата 

говорят за друг тип решение. Затова ще си позволя да го докладвам. 
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Постъпило е писмо с наш № НС-14-18 от 14.05.2021 г. от 

областния управител на област Русе. Това писмо е във връзка с 

предходни писма с  № 92-016 от 26.04.2021 г. В тези писма те искат 

да им бъде разрешен достъпът до каса, която се намира в сграда на 

областна администрация – Русе, и в която се съхраняват книжа от 

предходните парламентарни избори от 2017 г. 

Първоначално, когато е постъпило това писмо, Централната 

избирателна комисия е изпратила отговор, в който им е казала, че на 

основание Решение № 1244-НС няма нужда да се издава нарочно 

решение, за да бъде разпечатана касата и да бъдат извадени и 

унищожени съответните документи, тъй като става въпрос за 

дейности по т. 2.1. Но в преписката, която е пристигнала вчера или 

преди два дни, се съдържат данни и според мен писмото е 

достатъчно добре мотивирано, за да се види, че всъщност става 

въпрос за хипотеза по Решение № 2220 на Централната избирателна 

комисия – последния раздел, Раздел ІV, т. 33, която изобщо попада 

извън хипотезата на Решение № 1244-НС. 

В този смисъл според мен е редно да се произнесе 

Централната избирателна комисия с нарочно решение за 

разрешаване отварянето на въпросната каса. 

Докладвам го за сведение на колегите, за да могат да се 

запознаят и да преценят дали разсъждавам в правилна посока. Ще 

изготвя проект за решение в този смисъл и ще го предложа на 

гласуване в следващо заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз искам само да 

попитам това писмо от областната администрация качено ли е във 

вътрешна мрежа? Какъв е номерът? Номерът е НС-14-18 от 

16.05.2021 г.  

Колеги, след уточняване този въпрос следва да бъде 

допълнително обсъден в Централната избирателна комисия, за да 

преценим дали да се произнесем с решение или с писмо можем да 

укажем какви действия да се предприемат към областна 

администрация – Русе. 
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Така че засега остава за сведение Вашият доклад. 

Колега Димитров, Вие в коя точка искахте да се включите? 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преписката е с вх. № НС-06-326 от 

14.05.2021 г., с която секретарят на община Криводол госпожа        

Н.       ни е изпратила документите за отваряне на помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали и в изпълнение на 

Решение № 2352 от 30 март е назначена комисия, съставени са 

протоколи. Целта на отварянето е да се предадат избирателните 

списъци на Териториално звено ГРАО – Враца, на МРРБ, за да се 

направи проверка.  

Има ги наличните документи. Подписани са. Просто ги 

докладвам за сведение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, в тази точка няма други заявени докладчици. 

 

 

Преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

Доклади по административнонаказателни преписки. 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило в Централната избирателна комисия писмо от Районна 

прокуратура – гр. Плевен, с вх. № НС-09-39 от 12.05.2021 г. 

Изпращат ни по отношение на едно лице по НОХД влязло в сила на 

29.04.2021 г. споразумение за прекратяване на наказателно 

постановление, с което отделно от другите наложени наказания по 

Наказателния кодекс на същото лице е наложено наказание 

лишаване от право да заема определена държавна или обществена 

длъжност, а именно да заема изборна длъжност за срок от три 

години, считано от датата на одобряване на споразумението. 

Приложен е и протокол от проведеното съдебно заседание, с 

което съдът е одобрил постигнато споразумение между подсъдимия 

и Районната прокуратура в гр. Плевен и ни е изпратено по 
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компетентност на Централната избирателна комисия с оглед 

наложеното наказание. 

Подготвил съм писмо, уважаеми колеги, до Ивайло Филипов, 

изпълнителен директор на "Информационно обслужване" АД, и до 

Иван Гетов, главен директор на ГД  ГРАО в МРРБ и с копие до 

Районна прокуратура – Плевен, с което им указваме, че следва да 

извършат проверка дали посоченото лице Филип Панов с посочено 

ЕГН е избран за кмет на община, кмет на район, кмет на кметство 

или за общински съветник на произведените избори за общински 

съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и дали същото 

упражнява държавна или обществена длъжност, свързана с 

упражняване на избирателните права на гражданите, като им 

указваме, че следва да имат и горното предвид за съобразяване при 

извършване от тях на бъдещи проверки във връзка с предстоящите 

избори до изтичане на срока на наложеното наказание на лицето, а 

именно 29.04.2024 г.  

Това се прави, уважаеми колеги, с оглед проверката на 

кандидатите по кандидатски листи и с оглед на наложеното 

наказание на лицето. Централната избирателна комисия също се 

води такъв регистър, в който има лица, осъдени с наказание 

лишаване от право да заемат определена държавна или обществена 

длъжност, както и изборна такава. 

Затова Ви моля, уважаема  госпожо председател, да 

подложите писмото, което докладвах преди малко, на гласуване, а 

също така и да впишем тези факти по отношение на това лице в 

нарочния регистър към Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли някакви въпроси, предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване за изпращане на 

писмото, както предложи колегата Баханов. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, 

Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № НС-

04-03-72 от 10.05.2021 г. Получено е копие до Централната 

избирателна комисия, адресирано е до началник сектор 

„Разследване“ в Първо районно управление – Добрич. Това е по 

повод постъпило искане от Първо районно управление – Добрич, 

във връзка с разследване по досъдебно производство и указания на 

наблюдаващ прокурор. Желаеха да им бъде предоставена 

информация по отношение на едно лице – дали е упражнил правото 

си на вот във връзка с изборите за народни представители  на 

04.04.2021 г. и по отношение на друго лице – дали е издавано 

удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни 

представители на  04.04.2021 г., като наблюдател дали му е издавано 

такова удостоверение за гласуване на друго място. 

Тъй като Централната избирателна комисия не разполага с 

тази информация, го препратихме до  господин Иван Гетов – главен 

директор на ГД  ГРАО  в МРРБ по компетентност. Фактически това 

писмо, което ви докладвам, е изпратено от  господин  Гетов, отдолу 

– началник сектор „Разследване“ в Добрич с исканата информация 

по отношение на тези две лица. 

Така че по тази преписка Централната избирателна комисия 

към настоящия момент няма отношение.  

Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

имате ли други предложения? Няма. Тогава остава за сведение. 

 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред: 

Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия с вх. № МИ-15-121/1 от 13.05.2021 г. е постъпил сигнал от 

Я. Р. М.                      , с който тя ни информира, че на 10 май 2021 г. 

е получено писмо от КПКОНПИ, с което ОИК – Вълчи дол, са 

уведомени, че за кмета на община Вълчи дол Георги Тронков има 

установен конфликт на интереси със съответното решение, което е 

потвърдено с Решение на Варненския административен съд  и на 

Върховния административен съд.  

Тя моли да дадем методически указания на ОИК – Вълчи дол, 

относно действията, които следва да бъдат предприети в изпълнение 

на задълженията, които следват от ЗМСМА, Изборен кодекс и 

ЗПКОНПИ. Към сигнала си госпожа  М.    е приложила трите 

решения по казуса и протокол № 45 от 12.05.2021 г., както и 

Решение № 139 от 12.05.2021 г. на ОИК – Вълчи дол. 

С протокола и приетото решение от заседанието на ОИК – 

Вълчи дол, аз вече ви запознах в заседание от миналата седмица на 

Централната избирателна комисия. Ще припомня само, че приетото 

решение от ОИК – Вълчи дол, № 139 от 12.05.2021 г. гласи 

следното: „Да се изиска от Административен съд -  Варна, първо, 

заверен препис на Решение № 1790 по административно дело със 

съответния номер от 2020 г., второ, заверен препис на Решение 

№ 5139 от 22.04.2021 г по административно дело със съответния 

номер на Върховния административен съд и след получаването им 

да бъде свикано ново заседание на Общинската избирателна 

комисия, на което комисията да се произнесе по същество.“ 

Аз дотук не намирам грешки в процедурата, следвана от 

колегите от Общинска избирателна комисия – Вълчи дол, и 

предлагам на Централната избирателна комисия да не даваме 

указания относно тяхната работа. Ще изчакаме провеждането на 

заседанието, след като колегите се снабдят със заверени преписи на 

решения и едва тогава, ако има някакви нередности, бихме могли да 

предприемем някакви действия.  

Така че докладвам за сведение сигнала на госпожа М. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Има ли предложения? 

 Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Аз не разбрах всъщност кой 

ги е информирал тях, че има влезли в сила решения? Кое налага 

всъщност те да изискват заверени преписи? По какъв начин? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Общинска избирателна комисия – 

Вълчи дол, е получила писмо от КПКОНПИ, с което ги уведомяват, 

че е установен конфликт на интереси по отношение на кмета на 

община Вълчи дол и също така във въпросното писмо се съдържа 

информация и за приетите съдебни решения. Те са приели за тези 

решение да изискат заверените преписи на двете съдилища и след 

като ги получат, да се произнесат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз приемам 

предложението засега тези преписка да остане за сведение. Но Ви 

моля,  госпожо Стойчева, да наблюдавате какви действия ще 

предприеме Общинската избирателна комисия, защото аз смятам, че 

след като има влязло в сила решение, включително и на Върховния 

административен съд, трябва да се предприемат последващите 

действия по отношение на кмета на общината.  

Има ли готовност за проекти на изборни книжа за частичните 

избори? Добре, остава за следобедната част. 

Колеги, да преминем към т. „Разни“ или и тя да остане за 

след обяд? 

Заповядайте, госпожо Солакова, за допълнение на дневния 

ред. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема  госпожо председател, 

моля за нова точка в дневния ред: Проект на решение за условията и 

реда за изработването, доставката и съхранението на изборните 

книжа и материали. Получили сме съгласувателното писмо от 

Министерския съвет и може да се разгледа и приеме днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

това да бъде нова точка – т. 5а.  
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Има ли други предложения? 

 Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожо председател, и аз моля за една 

нова точка в дневния ред – искания за изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, това ще 

бъде т. 5б – Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Има ли други предложения? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване по направените 

предложени за допълнение на дневния ред. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към новата точка – точка 5а – от 

дневния ред: 

Проект на решение относно условията и реда за 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 

материали при произвеждане на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 г. 

 Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днес е прехвърлен 

проекта, който ние обсъдихме на 13 май. Изпратихме за съгласуване 

до администрацията на Министерския съвет съгласно чл. 6, ал. 3 от 

Изборния кодекс. Получили сме писмо от изпълняващия длъжността 

главен секретар на Министерския съвет. По проекта изразяват 

становище, като приемат разпределението на ангажиментите по 

изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и 
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материали за изборите на 11 юли 2021 г., направено като 

предложение в проекта на решение. 

Тъй като се възпроизвеждат в общи линии условията и реда, 

приложени по обезпечаването на книжата и материалите при 

произвеждането на предходните избори, считат, че избраният 

подход е целесъобразен за нормалното протичане на работата на 

администрациите и на комисиите. 

В тази връзка моля да погледнете проекта на решение. Бяха 

направени бележки при разглеждането в Централната избирателна 

комисия, които са отразени. Ще помоля да се направи една корекция 

единствено в Наредбата за условията и реда за отпечатване и 

контрол върху ценни книжа. Последното изменение и допълнение е 

в "Държавен вестник", бр. 101 от 2020 г. 

В общи линии това са корекциите. Последната корекция е 

само тази. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 26-НС. 

 

Колеги, преминаваме към новата точка – точка 5б - От 

дневния ред: 

Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-2-62 от 

20.04.2021 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от Общинска избирателна комисия – Сърница, за проведено 
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заседание на 13.11.2020 г., на което са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и седем членове, на което 

заседание са прекратили правомощия на общински съветник. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист, 

поради което предлагам да се изплати на Общинска избирателна 

комисия – Сърница, от бюджета сумата от 607 лв. със съответните 

вноски. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

 Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  

против –   няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-84 от 12.05.2021 г. от 

ОИК – Берковица, сме получили искане за изплащане на 

възнаграждения за две заседания, а именно на 01.03.2021 г., на което 

са присъствали председател, двама заместник-председатели, 

секретар и седем членове, както и на 03.02.2021 г.  заседание, на 

което са присъствали председател, двама заместник-председател, 

секретар и седем членове. И на двете заседания са прекратявали 

пълномощията на общински съветници. 

По преписката има счетоводна справка и съответния 

контролен лист, поради което аз предлагам за тези две заседания да 

изплатим възнагражденията на ОИК – Берковица, от бюджета в 

размер на 1215 лв. и стотинки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги? 

Няма предложения други. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Колега Чаушев, моля, продължете. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-78 от 05.05.2021 г. сме 

получили искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Исперих, за проведено заседание на 07.04.2021 г., на което са 

присъствали председател, заместник-председател, секретар и осем 

членове, на което заседание са разглеждали сигнали срещу кметове 

от общината и са се произнесли по тях. 

По преписката има счетоводна справка, съответно контролен 

лист. Предлагам да се изплати това възнаграждение за членовете на 

ОИК – Исперих, от бюджета в размер на 603,82 лв. с осигуровките. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 Продължете, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-74 от 29.04.2021 г. е 

получено искане за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Кърджали, за проведено заседание на 23.04.2021 г., на което са 

присъствали председател, двама заместник-председатели, секретар и 

десет членове. На това заседание са прекратили правомощията на 

общински съветник и са обявили за избран следващия.  

Също така на 22.04.2021 г. са провели дежурство от 

председател, секретар и член за подготовка на това заседание. 

Аз предлагам да им се изплатят съответните възнаграждения 

за дежурството и заседанието. 
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По преписката им счетоводна справка и контролен лист. 

Възнаграждението да бъде в общ размер 941,64 лв. за дежурството и 

заседанието заедно със съответните осигуровки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, моля, режим на гласуване за това предложение за 

изплащане на възнаграждение. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, преминаваме към точка седма от дневния ред: 

Разни. 

 Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, има получено писмо, качено 

във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 13.05.2021 г. от 

Мрежата на изборните доброволци извън страната. Писмото е 

заведено под № НС-23-284 от 12.05.2021 г. Можете да го видите. 

Това, което предлагам, е един кратък отговор от страна на 

Централната избирателна комисия, в който да кажем, че разчитаме 

на ползотворно сътрудничество с доброволците извън страната и 

благодарим за идеите, въпросите и предложенията, които се 

съдържат в това писмо и че предстои внимателното им обсъждане 

тъй като повечето от тях се отнасят за действия, които ние още не 

сме предприели, свързани с вземането на решения относно 

гласуването по-нататък. 

Бих предложил членовете на комисията да се запознаят с 

писмото, тъй като в него наистина има някои интересни 

предложения, които още не са за обсъждане, а когато му дойде 

времето, както казваше навремето един български премиер. 
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Всъщност това са предложения относно или условията за 

образуване на секции, решение, което вече взехме, или за 

техническото обезпечаване на машините. 

По-скоро това, което предлагам на комисията, е да одобри 

изпращането на едно писмо със съдържание, каквото посочих. 

Другото ми предложение е да се запознаем и когато 

разглеждаме конкретни казуси, свързани с гласуването в чужбина, аз 

ще обръщам внимание и ще припомням тези предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колега Томов, 

моля да запознаете комисията с изготвения от Вас проект на писмо. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: „Уважаеми представители на Мрежата 

на изборните доброволци в чужбина, Централната избирателна 

комисия разчита на ползотворно сътрудничество с вас при 

организацията на изборния процес. Благодарим за идеите, въпросите 

и предложенията, съдържащи се във вашето писмо, заведено ….“- да 

не повтарям. „В момента все още не можем да отговорим конкретно 

на повечето от тях, но предстои внимателното им обсъждане.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, чухте направеното предложение. Имате ли някакви 

допълнения или предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Моля, продължете, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, получили сме писмо от           

Ц. Б.                             и група доброволци от Канада, Монреал, които 

предлагат образуване на секция в Грифин парк, Монреал. Писмото е 

изпратено с копие до Централната избирателна комисия и до 

посолството на Република България в Канада с направени заявления 

за гласуване. 
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Докладвам го за сведение, защото всъщност тези хора са 

достатъчни на брой, за да отговорят на условията за разкриване на 

секция на това място. Но са изпратили заявленията си в посолството 

и ние би трябвало от посолството в Отава да ги получим по 

официален път. Мисля, че няма какво да се отговори на това писмо. 

Също за сведение докладвам писмо на Иван Кондов, 

постоянен секретар на Министерството на външните работи, който 

ни изпраща писмо, с което ни информира, че с цел по-добра 

комуникация и експедитивност между Централната избирателна 

комисия и Министерството на външните работи е създаден е-mail-

адрес, по който да се осъществява кореспонденцията, свързана с 

провеждането на предстоящите избори. Този е-mail-адрес ще е на 

разположение на администрацията на ЦИК. Няма какво друго да 

решим във връзка с него. 

От 13.05.2021 г. засега за сведение го докладвам, можем да го 

обсъдим по-нататък, заведено писмо с вх. № ЦИК-04-01-5 от 

13.05.2021 г., което е грама на Постоянното представителство във 

Виена. Във връзка с подготовката на предсрочни парламентарни 

избори в Армения предлагат, ако проявим интерес, да се включим в 

сформиращата се група наблюдатели на изборите в Армения. 

Предвидено е изпращането на 24 дългосрочни наблюдатели, които 

трябва да пристигнат в Ереван на 24 май 2021 г. и да останат до 26 

юни 2021 г. Аз мисля, че не бихме могли да си позволим да 

изпратим член на комисията за 33 дни в Армения точно в този 

период предвид това, че готвим избори. А извън това набирането на 

250 краткосрочни наблюдатели, което вече вероятно може да бъде 

обсъдено, има приложение с три файла, което, ако решим, следва да 

бъде преведено. Засега го докладвам за информация и за сведение. 

Вероятно трябва да го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Госпожо Матева, 

имате предложение ли? Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Традиционно такива писма 

се изпращаха на Обществения съвет. В последните няколко месеца 
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се загуби тази практика. Предлагам да я възстановим. Предлагам да 

се изпрати на Обществения съвет по електронна поща, за да се 

запознаят и, ако преценят, да излъчат наблюдатели – краткосрочни 

или дългосрочни -  каквито преценят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз 

предполагам, че може би и следващи такива покани ще има. Всички 

да ги изпращаме и на вниманието на Обществения съвет, без 

нарочно решение. Постъпят ли такива, на когото е разпределена 

преписката, да има ангажимента да я предостави на Обществения 

съвет по електронна поща за бързина. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение, допълнено и от мен – по принцип да имаме такова 

решение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Продължете, колега Томов, ако имате друг доклад. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Имаме едно писмо от          

Г. П.,                 която вероятно е български гражданин, живеещ 

извън страната, в което молбата й е да кажем откъде да си изтегли 

заявлението за гласуване на предстоящите избори и да й дадем линк 

за едно заявление. 

Докладвам го за сведение. Мисля, че скоро тя ще може да 

намери информация от самата страницата на Централната 

избирателна комисия. 

И последно, ако разрешите, от същия тип – А.                        

П.           пита как може да си подаде заявление за откриване на 

секция в чужбина.  

Докладвам го за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,  

госпожо  Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, във връзка с обезпечаване работата на 

Централната избирателна комисия и с цел създаване на условия за 

изпълнение на задълженията на ЦИК както по отношение на 

частичните избори сега, на 27 юни 2021 г., така и за предсрочните 

парламентарни избори на 11 юли 2021 г., с оглед на това, че започва 

регистрацията и подаването на заявление за допускане за участие в 

частичните избори в Централната избирателна комисия и въз основа 

на обсъждане в работна група са представени докладни записки 

№ ЦИК-09-162, № ЦИК-09-163 и № ЦИК-09-164 – от днешна дата, 

публикувани са във вътрешната мрежа.  

На първо място, с оглед на чл. 39, ал. 5 от нашия правилник, 

който ни дава право да се назначават на трудов договор лица на 

срочен трудов договор за периода по подготовка и произвеждане на 

изборите до приключване на приемането на документите от 

районните избирателни комисии и работата по изготвянето на 

бюлетина на Централната избирателна комисия, предлагам ви по 

предложението с вх. № ЦИК-09-162 с протоколно решение да 

утвърдим допълнително щатно разписание на Централната 

избирателна комисия на основание чл. 39, ал. 5 от правилника за 

периода от 17 май 2021 г. до 31 август 2021 г. с посочени длъжности 

в това щатно разписание, седем броя главни експерти, 18 броя 

технически сътрудници – общо 25.  

Моля да одобрим първо допълнителното щатно разписание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

някакви предложения? Няма. Както чухте, това е в изпълнение на чл. 

39, ал. 5 от Правилника за дейността на Централната избирателна 

комисия, съгласно който имаме възможността в период до три 

месеца преди изборите и до два месеца след да бъде подсигурена и 

обезпечена работата на комисията с допълнителен човешки ресурс. 

Моля, ако няма други предложения, режим на гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

 Госпожо Солакова, моля, продължете с Вашите доклади. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, отново във връзка с 

обсъждането, включително и на работна група, е предложението по 

докладна с вх. № ЦИК-09-163 за сключване на срочен трудов 

договор за периода от 18 май 2021 г. до 15 юли 2021 г. включително 

с Е. Д. У. – С.                        Тя подпомагаше работата на 

Централната избирателна комисия и на предходните парламентарни 

избори. 

В тази връзка ви предлагам а н блок да гласуваме и да 

одобрим представения проект на длъжностна характеристика за 

длъжността главен експерт и така представения проект на трудов 

договор със съответно посочените клаузи на този договор. 

Представен е и контролен лист от финансовия контрольор за 

предварителен контрол преди поемане на задължение. Плащането 

ще се извършва от средствата по план-сметката за произвеждане на 

изборите за народни представители  по §02.02. 

Моля,  госпожо председател, да подложите на гласуване с 

това решение да одобрим така, както е предложена длъжностна 

характеристика, проекта на договор за Е. С. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, ако нямате въпроси или други предложения, моля, 

режим на гласуване по така направеното предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 
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Предложението се приема. 

Моля, продължете докладите си,  госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, следващото предложение е за 

сключване на граждански договор с К. П.                     Той беше 

служител и в администрацията на Централната избирателна 

комисия, а на предходните избори със същите задължения беше 

ангажиран при подготовката и произвеждането на парламентарните 

избори. 

Предлагам ви да приемем протоколно решение за сключване 

на граждански договор с К. Г. П.                                и да одобрим 

проекта на договор така, както е представен. Посочен е предметът, 

срока от 18 май 2021 г. до 23 юли 2021 г. включително. 

Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, Моля, 

режим на гласуване и по така направеното предложение. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Предложението се приема. 

По тази точка, заповядайте,  господин Димитров. След него – 

госпожа Матева. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За сведение и може би за уточнение 

по-късно получили сме писмо от А-WEB, с което искат да се участва 

в техния специален брой на „Известия“ на А-WEB. Предлагат пет-

шест въпроса, които са свързани главно с covid. 

Моето предложение е да ги пренасочим към госпожа Ж., 

която да подготви един вариант на български превод, за да могат 

колегите да знаят, след което ще преценим дали да ги изпратим, за 

да участваме в този специален брой. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги, 

приемаме за сведение така направения доклад, който ще бъде 
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предоставен на администрацията за следващи действия и евентуално 

да го разгледаме в друго заседание. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още едно, което е едно 

питане по ЗДОИ. Аз съм подготвил отговор, но тъй като то е дошло 

от адвокат, имаме време да отговорим, тъй като писмото е от 10 май. 

Доколкото си спомням, две седмици беше срокът за отговор. Нека да 

го погледне някой юрист, за да сме сигурни, че отговорът не 

съдържа нещо, което ще впечатли адвоката. Пита се колко е броят на 

българските избиратели в страната, колко са в чужбина. 

Отговорът е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

и предлагам утре да го минем. Не е много сложен отговорът, но е 

добре да се погледне преди да се гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще бъде 

предоставен на юристите в администрацията на Централната 

избирателна комисия. 

 Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

от Обществения съвет към ЦИК с вх. № ЦИК-06-6-258 от 

14.05.2021 г.  За съжаление файлът не се е отворил и е върнато от 

Деловодството писмо с това съдържание. Така че това в момента го 

докладвам за сведение. 

Следващият ми доклад е писмо с вх. № ЦИК-00-171 от 

14.05.2021 г. Това е заявление от Сдружение „Демокрация и 

законност“ за включване като член на Обществения съвет. По 

правилата на Обществения съвет – то всъщност е подадено до тях, 

но е изпратено на е-mail на Централната избирателна комисия – така 

че ви предлагам да го препратим на е-mail на Обществения съвет, за 

да си вземат съответното решение по правилата за работа на 

Обществения съвет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, мисля, че с така направените до момента доклади 

изчерпахме готовите преписки, включени в дневния ред.  
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Колеги, сега ще обявя прекъсване на заседанието, през което 

да се подготвим за следобедната му част. Всички проекти трябва да 

бъдат подготвени, за да продължим. 

Заседанието ще продължи в 14,00 ч. 

Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия 

до 14,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте колеги! 

Следобедната част на заседанието беше насрочена за 14 часа, но 

предвид постъпилите в последните два часа допълнителни преписки 

и това, че колегите, които се занимават с изборните книжа, 

продължават своята работа по протоколите, следобедната част на 

заседанието ще продължи от 15 часа. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Здравейте колеги, 

продължава  заседанието на Централната избирателна комисия. 

Преминаваме към точка шеста. 

 

Точка 6. Проекти на изборни книжа за частичните избори за 

кметове на кметства на 27 юни 2021 г. 

Стигнахме до проекти на изборни книжа. Ще разгледаме 

както протоколите за изборите за народни представители, така и за 

частичните избори във връзка с промените, които трябва да се 

направят с оглед измененията в Изборния кодекс. 

Предлагам ви първо да разгледаме проекта на протокол на 

секционна избирателна комисия за секциите, в които ще се провежда 

гласуване с хартиени бюлетини. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Уважаеми колеги, в моята папка има една подпапка „Изборни 

книжа“. Моля да отворите второто приложение – Приложение НС-Х, 

Протокол на СИК. 

В това приложение са въведени промените, които настъпиха 

в Изборния кодекс, а именно броят на избирателите в избирателния 

списък при предаването му на секционната избирателна комисия и 

броят на дописаните избиратели в изборния ден да бъдат разделени 

в две точки и те са съответно вписани в точка 1 и точка 2. А също 

така в точка 4 е добавен броят на неизползваните бюлетини, които, 

както знаете, досега не се вписваха. 

На заседание на работната група се обединихме да се 

направят няколко съвсем несъществени корекции. 

Първо, в Част първа, където е текстът „Попълва се преди 

отваряне на избирателната кутия“ да бъде с по-едър шрифт. 

Другата корекция, която се предлага, е… 

РОСИЦА МАТЕВА: В заглавието „Данни извън 

избирателния списък“ да бъде „извън избирателната кутия“. Така да 

бъде. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, вместо „съдържанието на“ да бъде 

„извън избирателната кутия“. 

И имаше още една – трета поправка, в точка 9 при 

разпределение на предпочитанията и преференциите секторът „без 

преференции“ да отиде най-накрая на реда на съответната партия 

или коалиция. 

Това са трите корекции, които се предлагат в така 

предложената изборна книга. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, някакви становища, мнения, допълнения? 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като председателят каза, че ще 

обсъждаме едновременно и изборната книга за частичните и 

местните избори, единствената разлика, извън наименованието, че е 

за избиране на кмет на община или район, по принцип е, че няма да 
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има точка 9, а именно разпределение на предпочитанията и 

преференциите. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Колеги, ако нямате мнения и други предложения, предлагам 

да гласуваме най-напред предложения от колегата Войнов проект за 

изборна книга протокол на СИК от гласуване с хартиени бюлетини 

за изборите за Народно събрание. 

Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и 

Красимир Ципов). 

Колеги, сега подлагам на гласуване същия протокол – за 

гласуване с хартиени бюлетини, който трябва да бъде приет като 

изборна книга за частичните местни избори, като той ще бъде със 

същото съдържание и с отбелязване, че е за местните избори, и няма 

да има точка 9 – разпределение на предпочитания и преференции, 

тъй като частичните избори ще бъдат само за кметове на кметства и 

кмет на община. 

Режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колега Войнов, продължете със следващото приложение. 

Колеги, кой от докладчиците в точката с изборни книжа има 

готовност да докладва? 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Колеги, в днешната дата извън папките ще намерите набора 

от изборни книжа, които са за частичните избори. Най-отгоре е 

„Приети изборни книжа“. Това са изборните книжа, които са 

утвърдени и се ползват. Целта беше да бъдат изработени така, че да 

ползват целия мандат за провеждане на нови и частични избори.  

Промените, които се налагат следствие приетите промени в 

Изборния кодекс, засягат някои от изборните книжа, които 

конкретно ще ви докладвам. Те са обозначени с буква „а“ и 

започваме с Приложение № 13. Моля да отворите 13а. Това е 

заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. 

В самото заявление, в текстовата част промени няма. Те 

касаят обяснителния текст по-надолу. След първия абзац, който 

касае конкретно местни избори и обозначава шестте месеца преди 

изборния ден, които трябва да бъдат съобразени, текстът, който 

следва надолу, е изцяло съобразен с приетия досега от Централната 

избирателна комисия текст в аналогично заявление за изборите за 

Народно събрание. 

Така че моля да го погледнете. Други промени няма. 

Отразени са последните промени в Изборния кодекс. 

Това е по изборна книга № 13а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на указателната част искам да обърна  внимание, но това 

е по-скоро практическото прилагане на изменението на разпоредбата 

на чл. 36 и вероятно това ще се изясни, когато проведем среща с 

ГРАО, каквато според мен ще е наложителна, за да знаем как ще 

бъде обезпечено изпълнението на този текст. 

„В електронното заявление избирателят вписва имената си по 

документ за самоличност, вид и номер на документа, дата, място и 

органа на издаването, единния си граждански номер…“, и тук има 

един запис: „сравнява постоянния и настоящия си адрес“. 
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Това, така както аз го чета, предполага, че електронната 

форма на заявлението ще е такава, че като си попълня трите имена и 

единния граждански номер, автоматично ще видя постоянния и 

настоящия си адрес, които съществуват в базата данни на 

„Население“, ще си ги сравня и тогава ще потвърдя, че подавам това 

заявление. Така си го представям практически. 

Може би в указателната част да изпишем, че сравнява 

постоянния си и настоящ адрес… Чудя се дали да го правим или по-

скоро, когато… 

Така както е изписан текстът на закона, за да се изпълни по 

този начин, аз не виждам друго решение. Знам, че е ГРАО. 

Повдигнах този въпрос с оглед на това да преценим дали е 

необходимо в указателната част това сравнение на адресите. 

Да, може да има и отделно решение за това след срещата с 

ГРАО. 

Добре,  тоест избирателят така или иначе трябва да впише 

имената си и ЕГН. Оттам насетне последващите действия ще ги 

уточним по-детайлно в решението. Добре, благодаря. 

Колеги, имате ли някакви предложения по това? 

Госпожо Георгиева, заедно ли ще ги гласуваме после? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, така предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  

Ако няма друго, колега, преминете натам. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, следващото приложение, в което има корекции, е 

Приложение № 17. Моля да погледнете № 17а. Това е заявлението за 

гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Тук от съдържанието на приложението отпада записът, който 

задължаваше избирателите да приложат документ на ТЕЛК/НЕЛК, 

медицинска епикриза. Виждате този текст в старото решение, който 

сега предлагаме да отпадне. 
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И в обяснителната част, третия абзац „след интернет 

страницата“ добавяме текст: „за което не се изисква електронен 

подпис“. Също промяна в закона. 

И в следващия абзац отпада текстът „и се прилага копие от 

документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза“. 

Това са промените, които предлагаме в Приложение № 17. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, 

Вие? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Текстът, за който стана дума – „за 

което не се изисква електронен подпис“, да се измести надясно след 

„органите по чл. 23, ал. 1“ и така нататък. 

Граматически да стане „през интернет страницата на 

органите“, може би „на органът“ трябва да бъде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, най-добре 

да вземем указателния текст от изборната книга за Народно 

събрание, защото то е аналогично. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И с тази корекция 

ще бъде Приложение № 17а. 

Друго по това приложение имате ли? 

Колега Георгиева, продължете нататък. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Следващото приложение, в което 

има корекции, колеги, е № 33. В № 33а са нанесени корекциите. 

Това приложение касае заявлението за регистрация на партия за 

участие в нови и частични избори и по-скоро списъка от избиратели, 

които подкрепят, това е така наречената подписка. Текстът е същият, 

така както сме го възприели в изборните книжа за Народно 

събрание. Няма разминаване. 

След „съгласно приложения списък“ по стария вариант тук 

вече влиза „съдържащ имената, ЕГН…“ и така нататък. Това, което 

сме обсъдили и възприели, е структурираният електронен вид на 

технически носител. 
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И същото е, колеги, в Приложение № 36, което касае 

регистрация на коалиция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест това е 

номерацията в работния вариант. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В работния, която после ще 

остане без буквата „а“, без индекса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, ще си получи 

съответния номер според общата номерация. Добре. 

Продължете нататък. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Приложение № 84 е Протоколът 

за предаване и приемане на изборни книжа и материали на 

секционните избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  А № 38а? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Номер 38 нали е прието? Аз 

затова не го докладвам. Вчера го гласувахме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А, да, да. 

Извинявайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В Приложение № 84а, в точка 2.1. 

е добавен текст, който касае непрозрачна кутия за разписките от 

машинното гласуване и съответно текстът: „ако не се произвежда 

машинно гласуване, се записва нула.“ 

И в точка 15 е записано „устройство за машинно гласуване“. 

Ще го коригираме – „специализирано устройство за електронно 

машинно гласуване“. 

Това са двете добавки в този протокол. 

И, колеги, другите две приложения, в които ще има промени, 

това са протоколите на секционната избирателна комисия и 

съответно на общинската избирателна комисия. В изборните книжа 

това са приложения № 89 и № 91 и те ще бъдат изцяло 

синхронизирани с тези промени и поправки, които възприехме и ще 

възприемем в протоколите за Народно събрание. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, някакви 

предложения, нещо да имате да добавите по така направения 

доклад? 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: И, колеги, в папката на колегата 

Стойчева текст на решение за възприемане на така предложените 

промени в изборните книжа и текст на писмо до „Държавен 

вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е 

като проект под № 37 в папката на колегата Стойчева. Това е 

окончателната номерация, която ще получат тези изборни книжа. И 

решението за утвърждаване е проект № 46. Добре. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Едно допълнение, госпожо 

председател, ако ми позволите. В № 96а, колеги, погледнете, моля, и 

него, пропускът е мой, това е протоколът за предаване и приемане на 

изборни книжа и материали  от общинската избирателна комисия в 

Централната избирателна комисия. В точка 5 е записано: 

„записващото техническо устройство, което трябва да бъде 

предадено на Централната избирателна комисия“. 

Други корекции в тази изборна книга няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам дотук докладваните изборни книжа от колегата Георгиева 

след като приемем протокола на секционната избирателна комисия 

за машинно гласуване при частични и нови избори, който ще се 

ползва, тогава да ги гласуваме заедно, едновременно с проекта на 

решение за тяхното утвърждаване и с писмото за изпращане до 

„Държавен вестник“ за обнародване. 

Във връзка с дискусията за гласуванията, за да не пропуснем 

изборна книга, която вече сме разгледали, сега ви предлагам с 

протоколно решение да утвърдим дотук докладваните проекти на 

изборни книжа за частични и нови избори, докладвани от колегата 

Георгиева. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колега Георгиева, Вие нямате друг доклад засега? 

Сега, колега Войнов, Вие с проекта на протокол на секционна 

избирателна комисия за машинно гласуване, нали така? 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, предложението на работната група е 

следното: в секция с машинно гласуване има един протокол, който е 

в общия случай, при положение че 100 процента от избирателите 

гласуват с машина. Освен това да имаме и един протокол в 

изключителните случаи, когато някоя машина откаже, евентуално по 

технически проблеми и гласуването продължи с хартиени бюлетини, 

протоколът да бъде смесен. И отделно да имаме едно приложение в 

случаите, когато в края на самия изборен ден машината се повреди и 

не може да разпечата протокола от машинното гласуване. В такъв 

случай трябва секционната избирателна комисия да преброи  

контролните разписки и да опише резултата от това преброяване в 

някакво приложение, което ще бъде приложено към протокола на 

секционната избирателна комисия и ще замести протокола от 

машинното гласуване, който не може да бъде разпечатан. 

Сега предлагам да погледнем първо в папка „Изборни книжа“ 

– Приложение НС-ХМ, Протокол на секционната избирателна 

комисия 3, с този индекс. Това е всъщност чистият протокол от 

машинното гласуване. Той се попълва до точка 4 включително, там 

разлика няма, както е и в протокола за хартиените бюлетини, а в 

Част втора се попълва единствено точка 5, а именно „Брой на 

потвърдените гласове от машинното гласуване“. 

В горната част на протокола, където пише „При отваряне на 

избирателната кутия и при установяване на резултатите от 
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гласуването присъстваха следните лица“, ще остане само текстът 

„При установяване на резултатите от гласуването присъстваха 

следните лица“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

извинявайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, няма проблем. 

Мисля, че имаме възможност да опростим още този протокол 

и е важно да го опростим, за да съкратим времето, за което 

секционната избирателна комисия може да го представи. Очевидно 

влиянието на традицията на хартиеното гласуване още силно се 

отразява върху изборните книжа, които правим. 

За мен е излишно в този протокол да остане точка „а“ от Част 

първа – „Брой на получените бюлетини“, ако не е правено хартиено 

гласуване. Дори да останем с решението, че те трябва да получат – 

както и който се предвижда, бюлетини в изборния ден, можем да 

уточним това, че когато е провеждано само машинно гласуване, 

кочанът с бюлетини трябва да се върне без да бъде използван по 

какъвто и да е начин. И това няма защо да се изписва в протокола 

според мен. Да, и в избирателния списък, ясно и добре. 

След това извън избирателния списък точка 4а – „Брой на 

неизползваните бюлетини“, също е излишно. Ние ще повторим 

общия брой на бюлетините в случаите, когато има само машинно 

гласуване. Няма смисъл от това според мен и е добре да отпадне. 

„Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи“ 

също няма да има. 

Сега стои проблемът с образците за таблата пред изборното 

помещение, но според мен те също не бива да бъдат бюлетини от 

кочаните. Няма защо. Защото в случая ще има машинно гласуване, 

предвидено е там. Може би трябва да отпечатаме някакви образци, 

които да бъдат демонстрирани. Даже най-добре на екран на машина, 

за да види избирателят това, което му предстои да прави в секцията. 
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И, да кажем, „Брой на потвърдените гласове от машинно 

гласуване“ също ще го има в машинния протокол. Но нека го има 

тук. 

Тоест, да обобщя, предлагам да отпаднат точка 4а, точка 4б, и 

също точка а – „Брой на получените бюлетини“. Тоест цялата 

информация за получени бюлетини и използвани бюлетини да не се 

вписва в този протокол, при положение че е проведено само 

машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, аз 

обаче си мисля, че тази информация трябва да е налична в протокола 

е изискване на Изборния кодекс. Особено точки 4а и 4б. Няма как да 

не фигурира в протокола. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Освен това, което госпожа Нейкова каза, 

ако нямаме броя на получените и след това останали бюлетини, 

може да се създаде прецедент да бъдат изнасяни бюлетини от 

изборното помещение и да не се знае какво става с тях. Така че 

според мен също би трябвало да останат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

кажете. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По отношение на възражението на 

колегата Войнов. Естествено, че трябва да има документ и според 

мен това може да бъде и в Методическите указания, и по друг начин, 

в който да бъде указано на секционните избирателни комисии, че 

ако не се наложи използване на хартиени бюлетини, то кочаните с 

бюлетини трябва да се върнат непокътнати от тях в районната 

избирателна комисия при предаването на изборните книжа. 

Това не е непременно необходимо да е в този протокол, си 

мисля аз. 

А по отношение на данните, обръщам  внимание, че става 

дума да попълваме безсмислени данни и да позволяваме на 

комисиите да изпадат в безсмислен ступор за това какво да правят, 
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като се говори за бюлетини, а при тях е гласувано само машинно. 

Това са ми съображенията. 

Не виждам противоречие с Изборния кодекс, госпожо 

Нейкова. Къде е това противоречие? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Член 275. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Член 275. Казва ти какво трябва да пишеш 

в протокола. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има противоречия в Изборния кодекс и 

между чл. 11 и чл. 14, но духът на Изборния кодекс е съвършено 

ясен – в тези секции да се произвежда само машинно гласуване, а 

бюлетините да са само при необходимост, да се премине от 

машинно към хартиено гласуване. 

Следователно отчитането на изборния резултат, тогава когато 

не се е преминало към хартиено гласуване, не изисква по никакъв 

начин да говорим за хартиени бюлетини и мисля, че това е смисълът 

на промяната в Изборния кодекс. И да се хванем, че е останал 

формален текст,  който явно не е поправен, то е същата история с чл. 

11 и чл. 14. Какво? Ще наблъскаме ли 100 секции във 

Великобритания, в посолството в Лондон, защото не е променен чл. 

11? Защото чл. 11 не предвижда възможност, освен в ал. 2 и 3 на чл. 

14, които не съществуват, да се откриват секции извън 

дипломатически и консулски представителства, но това е абсурд. 

Случаят е също абсурд! Това искам да кажа. Аз не виждам 

реално противоречие със смисъла и съдържанието на Изборния 

кодекс. Става дума за секции в нормалния случай, в които е 

гласувано само машинно и не виждам необходимост никакви данни 

за бюлетини да присъстват в протокола, който отчита това чисто 

машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания 

по това? Колегата Стоянова, след това Стойчева, за реплики към 

колегата Томов. Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател. 
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Колега Томов, разбирам аргументите, които излагате, и те са 

изцяло в полза на  работата на секционните комисии, но трябва да не 

забравяме, че този протокол има една основна функция и тя е 

охранителната функция на изборния процес. Този запис на броя 

неизползвани бюлетини има, как да кажа, обществено значение. Той 

е важен, дотолкова доколкото тези хора са получили предния ден 

един от важните документи, които удостоверяват вот, и в този 

смисъл присъствието на този запис в протокола има обществена 

функция и охранителна функция за процеса. 

Така че според мен е важно да остане. Той реално няма да 

затрудни кой знае колко секционните комисии, защото те просто ще 

пренасят данните от протоколите, с които са им предадени книжата 

от общинските администрации. Едва ли някой ще седне да брои, 

защото са го преброили още предния ден при получаването. 

Самият запис няма да отнеме време, но наличието му в 

протокола ще има една допълнителна полезна функция за 

обществото и за публичността на избора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Като се присъединявам към това, 

което каза госпожа Стоянова, защото аз бих искала да изразя в общи 

линии това, което и тя каза, само искам да допълня, че точка 4б няма 

как да не съществува, защото така или иначе пред изборното 

помещение, дори да се проведе изцяло машинно гласуване, трябва 

да има указателни табла с образци на бюлетини, които не могат да се 

поставят тогава, когато се е случил някакъв проблем с машината и 

започне гласуването с бюлетини. Те трябва да са там в началото на 

изборния ден. И унищожаването, прибирането на тези бюлетини 

трябва да бъде отразено, и то намира своето естествено място в тази 

точка 4б на протокола. 

Наистина няма да затрудни секционната комисия 

попълването на тези три реда, които са свързани с наличието на 

бюлетини в протокола. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И последна реплика 

от колегата Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз под формата на реплика. Има много 

здрав разум в това, което предлага колегата Томов, защото наистина 

говорим за чисто машинно гласуване и по принцип е добре да няма в 

секционен протокол, в който има само машинно гласуване, нищо за 

бюлетини. Но така или иначе законодателят е предвидил, че за да 

могат да бъдат гарантирани правата на гражданите и в случаи на 

извънредни ситуации да се премине към хартиено гласуване, да се 

отпечатват толкова бюлетини, колкото са избирателите. 

И подкрепям казаното от колегите преди мен, че обществото 

трябва да бъде спокойно, че с тези бюлетини, които са предадени на 

секционните комисии, нищо не се е случило, те се намират при тях, 

в същия брой, в който са им предадени, или една примерно е 

използвана за образец, ако стане нужда, въпреки че подкрепям 

идеята там, където ще има само машинно гласуване, да бъде по друг 

начин представена визията на бюлетината пред секционната 

комисия, но няма значение, за да е сигурно, че бюлетините са там, 

където трябва и се връщат обратно, без да са използвани, попълвани 

или раздавани на някого. 

Така че моето предложение е и всъщност аз ще гласувам да 

остане текстът така, както е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колега Томов, поддържате ли Вашето предложение да 

отпаднат тези точки, за да го подложа на гласуване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Поддържам предложението си. Разбира 

се, искам тази книга да бъде приета, и ако по някакъв начин 

предложението ми разцепва комисията и не се стига до решение, ще 

поискам второ гласуване и ще си променя вота. Или не знам как да 

постъпя. 

Но оставам на мнението си, че ако искаме чиста, ясна и 

понятна за хората в секционните комисии книга, за никакви 

бюлетини не трябва да става дума. Не искам да припомням колко 
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безумия са ставали в резултат на неразбирането в определени 

секционни комисии за съдържанието на протоколите.  

Само ще ви припомня колко време се съдихме относно 

резултатите от референдума през 2016 г. заради груби грешки в 

точки 3 и 4 на протокола на 44 секционни комисии, които 

предизвикаха обществен проблем. 

В случая това за мен е по-скоро предпоставка за грешки. 

Охранителна функция! Колеги, има много други начини да се 

гарантира контролът върху изборните материали, които получават 

секционните комисии и които те трябва да предадат, когато 

приключат работа. Далеч не са само използваните бюлетини. Това са 

печатите на комисиите, да не ги изброявам. Всичко това нали не 

попада и няма защо да попада в протокола, с който се отчитат 

изборните резултати? 

За мен в този си вид книгата ще проработи, но само се 

затрудняват излишно секционните избирателни комисии и е 

предпоставка за груби и нелепи грешки при попълването на 

протокола. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря, колега 

Томов. 

Сега Вие предложихте точка 4а и 4б да отпаднат. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И точка а. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И буква „а“. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата 

Томов.  

Моля, режим на гласуване – буква „а“, точки 4а и 4б да 

отпаднат от съдържанието на протокола на секционната избирателна 

комисия. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 4 (Ерхан Чаушев, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Цветозар Томов), против – 

11 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Гаврилов, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева). 

Предложението не се приема. 

Колеги, това предложение не беше подкрепено от 

Централната избирателна комисия. 

По този протокол имате ли други предложения? 

Колега Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. 

Кратко алтернативно предложение в същия дух със същите 

мотиви. Цялата буква „а“ с всичко, вписано в нея, между 

„секционната избирателна комисия установи данни от избирателния 

списък“ целият текст да отпадне, а точки 4а и 4б да останат. 

Оттеглям предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този протокол 

има ли други предложения? 

Ако не, подлагам на гласуване така представения проект с 

докладчик колегата Войнов. Това е Протокол на секционна 

избирателна комисия в изборите за Народно събрание  – НС-М.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и 

Красимир Ципов). 

Колега Войнов, продължете със следващото приложение. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, ако обичате, отворете Приложение 

НС-ХМ – протокол на СИК 1, с индекс 1. Това е протокол, който ще 

попълва секционната избирателна комисия, в случай че по някакви 

технически причини машинното гласуване бъде преустановено и се 

наложи да се гласува и с хартиени бюлетини. 

Частта с машината е в точка 5. Има „Брой на потвърдените 

гласове от машинното гласуване. 
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А иначе тук пак се предполага, че машината ще разпечата 

някакъв протокол, но… 

ЕЛКА СТОЯНОВА: За времето, за което работи. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, така че този протокол ще бъде 

приложен, неразделна част от този протокол ще бъде машинният 

протокол и тук само отразяваме в точка 5 общия брой на намерените 

в избирателната кутия бюлетини и потвърдените гласове от 

машинното гласуване, а от точка 6 надолу се вписват само данните 

от хартиените бюлетини, с които евентуално ще бъде гласувано и ще 

бъдат преброени от секционната избирателна комисия. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И пак да сумират в комисията? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не, нищо няма да сумират. 

В този протокол ще бъдат направени корекциите, както и в 

хартиения протокол, тоест в Част първа  – „Попълва се преди 

отваряне на избирателната кутия“, шрифтът ще бъде удебелен, 

преди точка 4 ще има „Данни извън избирателния списък и извън 

избирателната кутия“, както се уточнихме, и преференциите по 

същия начин – „без преференции“ ще отиде накрая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, онзи ден или вчера 

при приемане на едно от решенията казахме, че отчитането на 

резултатите ще бъде в отделно решение, а тук приемането на този 

протокол или на другите предопределя или обезсмисля приемането 

на това решение за отчитането.  

Не следва ли логически правилно първо да приемем как ще се 

отчитат резултатите и след това да бъде инкорпорирано в тези 

протоколи? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на протокол? Тук май имаше въпрос или аз не обърнах  

внимание. На колегата Стойчева. 

Искам да попитам, да помислим дали в правните основания 

на този протокол не трябва да фигурира и чл. 269. 

РОСИЦА МАТЕВА: Задължително. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Сега като добавяме в правните 

основания чл. 269, отдолу според мен записът трябва да бъде: 

изборът започна в еди-колко си часа, някъде трябва да запишем, че 

гласуването с машина е приключило в еди-колко си часа и е 

започнало гласуването с хартиени бюлетини. За да е ясно в кой 

момент е спряло гласуването с машина, в колко часа, и в колко часа 

е започнало гласуването с хартиени бюлетини, и вече в колко часа е 

завършил изборният ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин  Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не знам, усещането ми е, че 

изказването ми не знам дали го възприехте като предложение или 

като нещо друго, и тъй като нямаше реакция от страна на водещия 

заседанието, ще го направя като предложение. 

Предлагам да се отложи разглеждането от изборните книги 

относно отчитане на резултатите, а именно протоколите, докато 

Централната избирателна комисия не приеме принципно решение 

относно това как ще се отчитат резултатите при различните 

хипотези във връзка с измененията в Изборния кодекс, а именно: 

при спиране на машината по време на изборния ден, което, колегите 

знаят, онзи ден го отложихме за разглеждане в правилата, ако не се 

лъжа, предложени от колегата Войнов, отложихме ги за 

по-нататъшно разглеждане. 

Така че считам, че е наложително, даже задължително първо 

да приемем тези правила за отчитане и едва след това да приемем 

изборните книги, протоколи за отчитане на резултатите от изборите. 

Считайте го като направено предложение, което можете да 

подложите на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колеги, има ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното от колегата  Баханов 

предложение да се отложи за следващо  заседание приемането на 

тази изборна книга. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 4 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов), против – 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева). 

По това предложение, колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По предложението на колежката Матева аз 

съм съгласен. Значи „изборът започна в еди-колко си часа и завърши 

в еди-колко си часа“ предлагам да остане и отдолу ново изречение: 

„Машинното гласуване беше преустановено в еди-колко си часа“. 

Такова изречение да добавим. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: С решение на Централната избирателна 

комисия номер еди-кой си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви, 

ако имате някакви предложения, на микрофон. 

РОСИЦА МАТЕВА: Добре е да е в началото. Този протокол 

ще се попълва в случай, в който имаме спряло машинно гласуване и 

е продължено с хартиено. Добре е да е изяснено в началото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Затова предложих в 

правните основания да е и чл. 269, защото това е единствената 

хипотеза, в която може машинното гласуване да спре и да продължи 

хартиено гласуване. 

Колеги, нека да помислим. За първи път ще имаме толкова 

протоколи – протокол за хартиено гласуване, протокол за машинно 

гласуване., протокол в случай, че са налице обстоятелствата по чл. 

269. Помислете дали в наименованието на протокола да не запишем 

по-ясно за какво е този протокол. То е ясно, че е протокол на 

секционна избирателна комисия, но само с тези индекси смятам, че 

не е достатъчно, тъй като за първи път ще сме с такава ситуация. 

Заповядайте, колега Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да запишем така в 

наименованията на протоколите: „Протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция, в която се провежда 
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гласуване с хартиени бюлетини“, „Протокол на секционна 

избирателна комисия в избирателна секция, в която се гласува със 

специализирани устройства за машинно гласуване“, и третият, който 

обсъждаме в момента, да бъде: „Протокол на секционна избирателна 

комисия в избирателна секция, в която по непредвидени 

обстоятелства е започнато и гласувано с машини и с хартиени 

бюлетини“. Ама ще стане много дълго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения, за да подложа на гласуване предложението на 

колегата Матева. Може би редакционно. 

РОСИЦА МАТЕВА: Редакционно нещо да измислим, да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

може ли на микрофон да направите предложението. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Преустановено“. Свършено време 

означава, че го е имало и е прекратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест как 

предлагате да бъде? 

„Протокол на секционна избирателна комисия…“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: „Протокол на секционна 

избирателна комисия, в която е преустановено машинното 

гласуване“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „…съгласно чл. 269 

от Изборния кодекс.“ 

Госпожа Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако веднъж спре, дали ще почне би 

следвало да бъде отново решение на Централната избирателна 

комисия. Тоест ние принципно да решим въпроса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

може ли да повторите предложението за имената на протоколите, за 

да го подложа на гласуване? 

РОСИЦА МАТЕВА: Предложих в наименованието на 

различните протоколи да бъде посочено, че в протокола, който 

приехме за секциите, в които ще се гласува само с хартиени 



55 

 

бюлетини, в наименованието да бъде посочено, че това е протокол 

на секционна избирателна комисия в избирателна секция, в която е 

извършено гласуване с хартиени бюлетини. Респективно другият да 

бъде: в избирателна секция, в която е гласувано с устройства за 

машинно гласуване, и третият да бъде така, както колегата 

Димитров предложи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението на 

колегата Димитров беше: “Протокол на секционна избирателна 

комисия, в която е преустановено машинното гласуване съгласно чл. 

269 от Изборния кодекс“. Или „в случаите по чл. 269 от Изборния 

кодекс“. 

Колеги, подлагам на гласуване така направеното 

предложение за наименование на трите протокола. Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 4 

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева и 

Красимир Ципов). 

Решението се приема. 

За отрицателен вот – заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против“ не защото 

считам, че не следва да са наименувани протоколите, а защото 

смятам, че Централната избирателна комисия подхожда формално 

по основни, принципни въпроси и с наименованието се опитва да 

реши принципни въпроси, които според мен би следвало да се решат 

с отделни обсъждания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Сега подлагам на гласуване протокола на секционната 

избирателна комисия за машинно гласуване… 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Може ли преди това? Аз не разбрах ще се 

вписва ли в колко часа е прекратено машинното гласуване и къде 

евентуално. 

Нали сега гласувахме заглавието? Въпросът е за следното: 

дали в колко часа е прекратено машинното гласуване да бъде 

написано на първа страница след „Изборът започна в еди-колко си 

часа“, или този текст да бъде написан накрая на протокола, където е 

текстът „Изборите в секцията бяха проведени при следната 

обстановка“ и евентуално да се отбележи часът на преустановяване 

на машинното гласуване. Затова попитах само. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото си спомням, направих 

предложение да бъде в началото на протокола – там, където се 

описва кога започва изборът и кога завършва в секционната 

избирателна комисия. И колегата Войнов предложи като второ 

изречение кога е преустановено машинното гласуване, в колко часа 

и кога е продължило гласуването с хартиени бюлетини.  

Смятам, поддържам, че записът трябва да е там, защото това 

е този протокол за такива извънредни ситуации. И никой от колегите 

не е възразил, така че затова не сме го… 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Подкрепям направеното от госпожа 

Матева предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

успяхте ли да запишете предложенията за редакция? Добре. 

Колеги, подлагам на гласуване протокола на секционна 

избирателна комисия за машинно гласуване с направените 

допълнения по него. 

Съжалявам, грешката е моя. Подлагам на гласуване протокол 

на секционна избирателна комисия НС-ХМ. Моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 4 

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Йорданка Ганчева и 

Красимир Ципов). 

Това беше НС-ХМ. Продължете нататък, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, отворете първия файл – 

Приложение НС-М – протокол на секционна избирателна комисия. 

Това ще бъде приложение в случаите, когато поради технически 

причини машината не успее да разпечата машинен протокол. В този 

случай секционната избирателна комисия  трябва да преброи 

контролните разписки и резултатът от преброяването на тези 

разписки трябва да го впише в този протокол. 

Сега трябва да се уточни само дали това ще бъде отделен 

протокол, или като някакво приложение към протокола на 

секционната комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам, за да не станат 

прекалено протоколите, този документ няма да има самостоятелно 

значение, той ще бъде приложение или към протокол от машинно 

гласуване, в случай когато в секцията е проведено само машинно 

гласуване, но поради някакви технически причини не се разпечатва 

окончателният машинен протокол, или към другия протокол, в който 

е започнато машинно гласуване, преустановено е и е продължено с 

хартиено гласуване и пак не може да се разпечата машинният 

протокол. Тогава ще се броят разписките, само в тези две хипотези.  

Така че  предлагам това да бъде документ-приложение към 

тези два протокола. А да не е самостоятелен протокол. 

Колеги, оттеглям предложението си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обединяваме ли се, 

че този документ ще бъде протокол? Така. Този протокол, подобно 

на предходните, според мен, трябва да има наименование. Имате ли 

предложения за наименование на този протокол? Моля, ако имате, 

на микрофон. 
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Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моето предложение е следното: да 

бъде наименуван „Протокол за преброяване на  контролните 

разписки в случаите, когато устройството за машинно гласуване не 

разпечата протокол от машинното гласуване“. Повтаря се, но е ясно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

РОСИЦА МАТЕВА: Да бъде: „в случаите, когато не може да 

бъде разпечатан протокол от машината“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма други 

предложения за наименование на този протокол… 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Единствената промяна в това, което 

гледате, е, че полето „без преференции“ пак ще отиде накрая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста на протокола? Чухте предложението на 

колегата Стойчева за заглавие на протокола. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този протокол в такъв случай става за 

следните случаи: тръгва машинното гласуване, спира, но не се 

разпечатва протокол. Другият вариант е: изначално тръгва, но пак не 

разпечатва протокол. Нали така? 

Проблемът е разпространението, защото при първия случай 

си върви съвсем нормално процесът, само че чак към 21 часа се 

оказва тежък проблем. Но да го осмислим в такъв случай. Явно, че 

тук ще има изненада в края на деня. Само уточнявам ситуациите, 

аксиомите, дето се казва. 

Има и още един, не, но ще го кажа, като съм започнал. Имаме 

определена машинна секция, а изначално машината не тръгва. 

Изначално!  

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: Нямаш начален протокол. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. С какъв протокол ще боравят?  

ГЛАС ОТ ЗАЛАТА: С хартиен. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, добре. Изчистваме просто ситуациите. 

И това да се опише там в последствие в Методическите и прочие, и 

прочие. 

Ако изначално не тръгне, какъв формуляр ще ползваме е 

идеята. Имаме готовност, само споменавам, защото ги изписах 

вариантите, затова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след всички 

предложения и уточнения по този протокол, подлагам го на 

гласуване, така както е предложен от докладчика, с измененията и 

допълненията, които бяха на направени по него, включително 

заглавието по предложение на колегата Стойчева. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колега Войнов, Вие мисля, че приключихте или имате още? 

А, протоколът на районната избирателна комисия, да. Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, това е третата изборна 

книга – НС-ХМ – протокол на РИК. 

Този протокол е обобщен, тъй като районната избирателна 

комисия обработва протоколи както при гласуване с хартиени 

бюлетини, така и с машинно гласуване. Така че всички точки са 

включени. 

Обърнете  внимание на съдържанието на избирателните 

кутии – точка 5, 5.1. и 5.2., като точка 5 трябва да бъде „общият брой 

на намерените в избирателната кутия бюлетини и потвърдените 

гласове от машинното гласуване“, тоест „сумата от числата по точка 

5 от протоколите на секционната избирателна комисия“. Точка 5.1. 

трябва да бъде „сумата от числата по точка 5.1. от протоколите на 

СИК-ХМ и числата по точка 5 от протоколите на СИК – хартиен“. 
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Мисля, че единствената поправка трябва да бъде в точка 5.2., 

където трябва да бъде: „сумата от числата по точка 5.2. от 

протоколите на СИК-ХМ и числата по точка 5 от протоколите на 

СИК-М“. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам пояснителните текстове 

в скобите и на трите места да отпаднат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да си одобрим изборната 

книга, така както е предложена, като само не си спомням дали 

колегата Войнов каза, че в преференциите „без“ ще бъде отзад, в 

точка 9, а пък техническото изпълнение на попълването на този 

протокол можем да го преценим и по-нататък – дали ще се попълва 

на ръка от районните избирателни комисии, или тази изборна книга 

като реквизити ще бъде разпечатана от преброителя и с имената на 

членовете на районната избирателна комисия и мястото за подписи, 

за да стане официален документ? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Подкрепям направеното 

предложение от госпожа Матева с допълнителното обаче 

предложение – от точка 5.1. и точка 5.2. от настоящия проект да 

отпаднат всичките изрази в скобите, заедно със скобите, тоест 

поясненията. Да остане само 5.1. „Брой на намерените бюлетини“ и 

5.2. „Брой на потвърдените гласове от машинно гласуване“, като 

само там да отпадне, а горе – в точка 5, да си остане пояснителният 

текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, обръщам  

внимание на практиката на Централната избирателна комисия, 

въведена по отношение на решенията на общинските избирателни 

комисии, като в самия образец на изборна книга е указано, че се 

изготвя и отпечатва от изчислителния пункт на ОИК. 

Разбирам, че предложението в момента е този начин да се 

приложи и при протоколите на районните избирателни комисии. 
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Ако въведем този начин, считам, че следва да има отбелязване в 

изборната книга, аналогично на случаите, в които това се прави за 

решенията на ОИК, защото във всички случаи изчислителният пункт 

отпечатва и разпечатва предложение за протокол, съответно 

предложение за решение. Те и сега ще имат предложение за 

протокол на районната избирателна комисия. 

И както отбеляза колегата Стоянова, всички данни от това 

предложение на изчислителния пункт ще трябва да бъдат пренесени 

върху протокола, който е с индигирана хартия. 

Отново казвам, предлагам, ако се възприеме това 

предложение, това да бъде отбелязано в самия образец на изборна 

книга. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре,  оттеглям на този етап 

предложението си, за да можем да продължим да работим. Ще го 

обсъждаме допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

във връзка с обсъждането за този протокол, който да бъде 

разпечатан от системата на  преброителя, той според мен, поне 

доколкото си спомням във времето назад, също може да бъде 

разпечатан на такава двупластова индигирана хартия. Мисля, че това 

е въпрос на техническо решение. Не знам сега в последните години 

как го правят, но, ако можете, да кажете. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В момента не ги разпечатват на 

индигирана хартия. Разпечатват ги на листа формат А4, докато 

сегашните протоколи, които ни се предоставят, са трипластови и са 

със серийни номера със защита. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

Колеги, разбираме смисъла на направеното предложение от 

колегата Стоянова, допълнено и от колегата Солакова, за да 

помислим как да се облекчи работата на районната избирателна 

комисия, за да приключат по-бързо обобщаването на резултатите от 

гласуването и попълването на техния протокол. 
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Сега ви предлагам да приемем изборната книга с една 

корекция. Вие ли ще я направите, колега Войнов? Да, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам навсякъде в точките, 

където са текстовете в скоби „сумата от числата по еди-коя си точка 

от протоколите на СИК“ да отпадат, тъй като в някои точки в 

протоколите на СИК липсват данните от машинното гласуване, те 

ще бъдат прибавени от преброителя. Така че предлагам текстовете в 

скоби да отпаднат. Те и без това са ясни – за какво става въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре,  благодаря. 

Други предложения, колеги? Ако няма, подлагам на 

гласуване така предложения проект на приложение от изборните 

книга Протокол на районна избирателна комисия.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Колега Войнов, продължете със следващ доклад. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, следва да приемем три протокола 

за избирателните секции извън страната, които са аналогични на 

протоколите, които приехме за избирателните секции в страната. 

Само ще липсва точка 9, а именно отчитането на преференциите, тъй 

като извън страната ще се гласува само за партии и коалиции. 

Третото приложение отдолу нагоре е Приложение № НС-

ЧХМ, протокол на СИК 1. Ако го отворите, то ще е аналогично на 

протокола в секционна избирателна комисия, в която е гласувано с 

машина и е преустановено машинното гласуване и е продължено с 

хартия. Ще бъдат добавени основанията – чл. 269 и текстът, че 

машинното гласуване е преустановено в еди-колко си часа. Виждате, 

точка 9 липсва в този протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с направеното предложение?  
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Подлагам на гласуване направеното предложение за протокол 

за гласуване извън страната, така както е докладвано от колегата 

Войнов. 

Подлагам на гласуване предложението за протокол на 

секционна избирателна комисия за гласуването извън страната в 

секция, в която е преустановено машинното гласуване в изборите за 

Народно събрание. Нали така?  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 2 

(Димитър Димитров и Йорданка Ганчева). 

Колега Войнов, продължете със следващия протокол. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващият протокол е, пак отваряме 

Приложение НС-ХМ – Протокол на СИК с индекс 3. 

Аналогично ще бъде в секциите извън страната. Единствено 

текстът „община, населено място, кметство, административен район, 

изборен район“ ще бъде заменен с „държава и населено място“ и 

нищо друго няма да бъде премахнато. Така ще си остане, тъй като 

това е в секция, в която от началото до край ще се гласува машинно 

и ще има „Брой потвърдени гласове от машинното гласуване“. Така 

че протоколът ще бъде същият. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

някакви предложения? Ако няма, моля, режим на гласуване за 

Протокола за гласуване извън страната за машинно гласуване в 

изборите на 11 юли 2021 г. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – 3 

(Димитър Димитров, Йорданка Ганчева и Красимир Ципов). 
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Колега Войнов, преминете, ако обичате, към следващия 

протокол. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващият протокол е Приложение НС-

М, протокол на СИК. Това ще е за секции извън страната, в които 

машината не е успяла да разпечата протокола от машинното 

гласуване и тогава ще се наложи преброяване на контролните 

разписки. Единствено пак „община, населено място, кметство, 

административен район“ ще бъде заменено с „държава и населено 

място“ и няма да има точка 5 – „Разпределение на предпочитанията 

и преференциите“. Всичко друго ще бъде същото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря. 

Колеги, имате ли някакви предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за протокол на 

секционна избирателна комисия извън страната в случаите, когато се 

налага преброяване на  контролните разписки поради невъзможност 

да се разпечата протокола от машинното гласуване. Това са 

протоколите с индекс КР. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Предложението е прието. 

Колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният протокол е протоколът в 

секциите, където ще се гласува само с хартиени бюлетини, тоест в 

секциите под 300 избиратели. Това е Приложение № НС-ЧХ, 

протокол на СИК. Можете да го отворите. Там корекциите, които ще 

бъдат направени, са, че ще бъде удебелен текстът „Попълва се преди 

отваряне на избирателната кутия“ и „Данни извън избирателния 

списък“ ще бъде „и извън избирателната кутия“, както се уточнихме. 

Други поправки няма да има. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря. 

Колеги, имате ли предложения по този протокол? Няма. 

Подлагам на гласуване предложението за Протокол на 

секционна избирателна комисия извън страната, в която ще се 

гласува с хартиена бюлетина. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – 2 (Георги Баханов и Димитър 

Димитров). 

Колега Войнов, имате ли други доклади? 

Колеги, мисля, че протоколите, които приехме дотук, от тези, 

които трябва да приемем, останаха протоколите за местни избори – 

нови и частични за секционните избирателни комисии с машинно 

гласуване, за секциите, в които е преустановено машинното 

гласуване и гласуването продължава с хартия, и протокола в 

случаите, когато е необходимо преброяване на контролните 

разписки поради невъзможността да се отпечата машинен протокол 

и протокола на общинската избирателна комисия. 

Ще помоля колегата Войнов заедно с колеги, които моля да 

се присъединят към него, за следващото заседание да ги подготвят, 

за да може да ги приемем и тях. 

И сега се връщаме към проекта за решение на колегата 

Стойчева за приемане на изборните книжа. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Предлагам утре да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

да не подлагам на гласуване проекти на решения за утвърждаване на 

изборни книжа било за избори за Народно събрание, било за 

частични и нови избори, а да огледаме всички изборни книжа – дали 

всичко сме приели, и след като приемем всички изборни книги, 

тогава с едно общо решение за съответния вид избор да бъдат 

утвърдени и изпратени за публикуване в „Държавен вестник“. 
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Съгласни ли сте така? Да, добре. 

И все пак да има време да се огледат, да не сме допуснали 

някъде някаква неточност. 

Има ли други доклади? Няма. 

В такъв случай, колеги, закривам заседанието. Насрочвам 

следващото заседание за утре – 18 май 2021 г., от 10.30 ч. Благодаря 

ви. 

 

(Закрито в 17,00 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

    СЕКРЕТАР: 
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  Божидарка Бойчева 
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