
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ  

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 26 

 

На 9 юни 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 утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г.  

   Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Камелия Нейкова 

3. Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и 

коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и 

БНР в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

Докладва: Камелия Нейкова 

4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели 

на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. 

   Докладват: Любомир Георгиев, Силвия  

     Стойчева, Елка Стоянова 

5. Проекти на решения относно промени в състави на ОИК. 

   Докладват: Георги Баханов и Цветанка  

     Георгиева, Ерхан Чаушев 

6. Проект на решение относно одобряване на Споразумение 

за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на 
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изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от 

генералния директор на БНТ и упълномощени представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие 

в изборите за народни представители. 

   Докладва: Камелия Нейкова 

7. Проект на решение относно одобряване на Споразумения 

за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., подписано от 

генералния директор на БНР и упълномощени представители на 

партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие 

в изборите за народни представители. 

   Докладва: Камелия Нейкова 

7а. Проект на решение за поправка на техническа грешка в 

решение № 60 от 20.05.2021 г. 

   Докладва: Цветанка Георгиева 

8. Доклад относно машинното гласуване. 

   Докладва: Емил Войнов 

9. Информация за резултатите от проведените тестове на 

машинното гласуване в София. 

   Докладва: Цветозар Томов 

10. Доклади по административни преписки. 

   Докладват: Севинч Солакова, Росица 

Матева, Ерхан Чаушев, Елка 

Стоянова 

11. Доклади по жалби и сигнали. 

   Докладва: Росица Матева 

12. Разни. 

Докладват: Йорданка Ганчева, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, 

     

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Росица 

Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 
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Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева 

ОТСЪСТВА: Димитър Димитров. 

 

Заседанието бе открито в 13,15 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Останалите колеги са ангажирани с подготовка на преписки за 

днешното заседание, тъй като в предобедната част, знаете, бяхме 

ангажирани с провеждането на жребиите за поредните номера в 

бюлетината на партиите и коалициите и за реда за представяне на 

кандидатите в различните форми на предизборна кампания по 

обществените медии. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 9 май 2021 г.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Моля да ме включите в т. четири – „регистрация на наблюдатели“ и 

в т. 12 „Разни“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, моля Ви да 

ме включите – може би ще дайте нова точка – т. 7а – с проект на 

решение за поправка на техническа грешка, допусната в име на член 

на районна избирателна комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Създаваме нова 

точка – т. 7а – относно поправка на техническа грешка в Решение 

№ 60-НС от 20.05.2021 г. Благодаря. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Госпожо председател, моля и аз да се 

включа с доклад в точката за промяна в състави на ОИК и в точка 

„Административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, включвам Ви,  

господин Чаушев. 

Други предложения? 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Госпожо председател, моля 

да ме включите в точка „Доклади по административни преписки“ и в 

точката за регистрация на наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви. 

Има ли други предложения? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред 

с направените допълнения. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Дневният ред се приема. 

Колеги, преди да преминем към дневния ред ви уведомявам, 

че в 14,00 ч. ще имаме работна среща с представители на 

Министерския съвет и със Сиела Норма АД във връзка с 

проведената в Министерския съвет вчера среща. Така че тогава ще 

прекъснем заседанието за провеждането на работната среща, след 

което ще продължим. 

Преди да преминем към доклада на госпожа Солакова ще 

докладвам проектите на решения, свързани с проведените жребии 

тази сутрин. 
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Преминаваме към точка втора от дневния ред: 

Проект на решение относно определяне чрез жребий на 

поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Първо ви докладвам с вх. № НС-00-559 от 09.06.2021 г. 

получена от "Информационно обслужване" АД информация, 

предоставена от екипа за визуализацията на тегленето на жребиите 

на 09.06.2021 г., като са ни изпратили във формат ексел резултатите 

от изтеглените жребии. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от днешно 

заседание първият проект на решение е с № 223 относно определяне 

чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите и 

коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за 

участие в изборите за народни представители на 11 юни 2021 г. 

Колеги, виждате проекта на решение. Посочени са правните 

основания, мястото на провеждане на жребий, както и резултата от 

проведения жребий в табличен вид, а именно поредността на 

номерата на партиите и коалициите така, както ще бъдат изписани в 

бюлетината за гласуване, включително в електронната бюлетина. 

Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за 

гласуването извън страната. Отпечатва се върху бюлетините и 

протоколите на секционните и районните избирателни комисии. 

Имената на партиите и коалициите се изписват без кавички. В 

крайната част на диспозитива на решението са условията, в които не 

се изписва номерът на съответната партия или коалиция, не се 

оставя празен ред. Също така номерата на независимите кандидати 

следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно 

поредността на регистрацията на независимия кандидат в 

съответната районна избирателна комисия.  

Решението подлежи на обжалване по предвидения в 

Изборния кодекс ред.  

Имате ли предложения, въпроси? Няма. 
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Подлагам на гласуване така представения от мен проект на 

решение относно определяне чрез жребий на поредните номера в 

бюлетината за гласуване. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 195-НС. 

 

Колеги, продължаваме със следващата точка – точка трета – 

от дневния ред: 

Проект на решение относно определяне чрез жребий на реда 

за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, 

в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Продължавам с проект № 224 относно определяне чрез 

жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от 

партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания 

по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г.  

На вашето внимание е проектът на решение, в което са 

посочени съответните правни основания, мястото на провеждане, в 

табличен вид – поредността за представяне на кандидатите в 

клипове и други форми на предизборна кампания. Раздел ІІ – 

поредността за представяне в диспутите на кандидатите, както и че 

решението подлежи на обжалване по предвидения в Изборния 

кодекс ред. 

Моля, кратко време за запознаване с този проект. 

Имате ли предложения, въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 196-НС. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Проект на решение относно утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, с оглед на това, че ще обсъждаме техническите 

характеристики на бюлетините за гласуване в страната и извън 

страната, предлагам да изключим камерите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

Моля да се изключи камерата, като обсъжданията ще бъдат 

вписани в протокола. (Камерата се изключва.) 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, на 

04.06.2021 г. изпратихме писмо до Печатницата на БНБ, като 

поискахме да ни бъдат предоставени макети съобразно изготвените 

и обсъдени в Централната избирателна комисия проекти на 
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представители. Част от защитата е този надпис, който е в лявата част 

са кочана и най-горното поле, веднага под перфорацията. 

Лицевата част на бюлетината съдържа подредени 

последователно с поредна номерация партиите и коалициите. 

Бюлетината е разделена по средата. В дясната част се съдържат 

кръгчетата с преференциите, които са съобразно броя на мандатите, 

умножен по две за съответния изборен район, а за извън страната 

бюлетината не съдържа отбелязвания за преференции/ 

предпочитания. 

На гърба на бюлетината пак по същия начин ще има черна 

плътна линия под номерата, за да може да бъде достигната по-

голяма защита и тайната на вота, както и ще има два квадрата за 

поставяне на отпечатък от печата на секционната избирателна 

комисия. 

Шрифтът, размерите – там не правим промяна така, както е 

обсъждането при изпращането на проектите до Печатницата на БНБ. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте доклада на колегата Солакова. Някакви въпроси, становища, 

мнения, предложения? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на решение 

заедно с двете приложения, които не се публикуват. 

Режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 197-НС. 

Колеги, предложението на колегата Солакова е да изпратим 

решението и приложенията до министъра на финансите и до 

Печатницата на БНБ с указание, че приложенията не се публикуват. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Предложението се приема. 

 

 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред: 

Проект на решение относно регистрация на наблюдатели на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.  

Заповядайте, колега Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали от днес са представени проекти на решения 

за регистриране на общо три организации със съответните 

първоначално представени наблюдатели. 

Най-напред ще гледаме проект № 216 за Сдружение 

„Демокрация и законност“. Постъпило е заявление с вх. № 3 от 

28.05.2021 г. от Сдружение „Демокрация и законност“, 

представлявано от Цветелина Иванова Пенева, за регистрация за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г.  Към заявлението са приложени изискуемите документи.  

Получено е на 08.06.2021 г. в Централната избирателна 

комисия по електронната поща писмо от "Информационно 

обслужване" АД за извършена проверка на представените общо три 

лица за регистриране като наблюдатели, че няма несъответствия и 

при тримата, отговарят, включително и на Решение № 82-НС  на 

ЦИК от 21.05.2021 г. и по-специално на т. 21 от цитираното 

решение. 

Така че предлагам на Централната избирателна комисия да 

приемем решение, с което да регистрира Сдружение „Демокрация и 

законност“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена 

организация и да регистрира като наблюдатели трима 

упълномощени представители на сдружението, както следва  с 

написаните имена. Регистрираните наблюдатели да се впишат в 
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публичния регистър и на регистрираните наблюдатели да им се 

издадат удостоверения. 

Приключих засега с доклада си по този проект за решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения към докладчика. Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на Сдружение „Демокрация и законност“ за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 198-НС. 

Моля, продължете,  господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Благодаря. Следващият доклад е с 

проектен № 215 и е относно регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Боец – България обединена с една цел“. Заявлението, 

постъпило от Сдружение „Боец -  България обединена с една цел“, е 

с вх. № 5 от 03.06.2021 г. Сдружението е представлявано от Георги 

Борисов Георгиев и заявлението е за регистрация на сдружението за 

участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г.  

Видно е, че отговаря на всички изискуеми документи. 

Също така е изпратена справка с получено писмо от 

"Информационно обслужване" АД от 08.06.2021 г.. От справката се 

вижда, че представените за регистриране като наблюдатели пет лица 

– и петимата са без несъответствия, тоест, че отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, включително и на  наше Решение 

№ 82-НС от 21.05.2021 г. 
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В проекта на решение има да се отразят съответните 

коректни думички, свързани с решението. 

Предложението е да се регистрира Сдружение „Боец – 

България обединена с една цел“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска 

неправителствена организация. Също така да регистрира като 

наблюдатели представените пет упълномощени представители на 

сдружението, както следва – с изписаните им имена. Регистрираните 

наблюдатели да се впишат в публичния регистър и на 

регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Това е засега. Има няколко коректорски поправки в текста, 

които трябва да се извършат, свързани с датите и номера на 

съответното решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли този проект? Имате ли въпроси към докладчика, 

предложения освен техническите редакции, които докладчикът сам 

отбеляза? 

Колеги, ако няма други бележки, подлагам на гласуване така 

представения проект на решение относно регистрация на Сдружение 

„Боец – България обединена с една цел“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., с направените 

изменения по него. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   

няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 199-НС. 

Моля, продължете със следващия доклад,  господин 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Следващият доклад е с 

проектен № 219 и е относно регистрация на Сдружение „Институт за 
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социална интеграция“. Заявлението е постъпило с вх. № 6 от 

03.06.2021 г. На същото място можете да видите проекта за решение 

със съответната необходимост от корекция на редакторски, 

допуснати засега, грешки относно нашето решение и други дати. 

На 08.06.2021 г. е получено писмо от "Информационно 

обслужване" АД, в което обявяват, че са без несъответствия при 

извършената проверка всички представени 28 лица, упълномощени 

представители, за да бъдат регистрирани като наблюдатели. 

Предложението е да се регистрира най-напред Сдружение 

„Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Да се 

регистрират като наблюдатели 28 упълномощени представители на 

сдружението. Да се впишат наблюдателите в публичния регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Приключих засега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, тук също има техническа грешка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, забелязах я и ще бъде 

коригирана. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имате ли някакви предложения по проекта, освен автокорекцията, 

направена от колегата Георгиев? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения 

проект на решение. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 200-НС. 

Давам думата на колегата Стойчева. Госпожо Стойчева, 

заповядайте в тази точка. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща! Колеги, докладвам проектен № 220 и се намира 
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във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Можете да се 

запознаете с проект на решение относно регистрация на Сдружение 

„Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с 

наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г 

Постъпило е заявление от цитираното сдружение, 

представлявано от Тодор Гунчев, за регистрация за участие в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Към него са 

приложени пълномощно от Тодор Гунчев в полза на три лица, 

представители на сдружението, както и пълномощно от Тодор 

Гунчев в полза на Валери Димитров, декларации по образец за всяко 

едно от предложените лица, списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели.  

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели две лица за страната и 

едно лице – за извън страната. 

От електронната разпечатка на Агенцията по вписванията е 

видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в 

обществена полза. Централната избирателна комисия приема, че са 

спазени изискванията на наше Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. 

Получено и писмо от "Информационно обслужване" АД за 

извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани 

като наблюдатели. Тя установява, че към датата на регистрацията 

лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Като взе предвид това и на посочените в проекта правни 

основания, предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

следното решение: регистрира Сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в 

изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. като българска 

неправителствена организация. Регистрира като наблюдатели три 

упълномощени представители на Сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“, както следва. Посочени са 

имената на двете лица за страната и името на лицето, регистрирано 

като наблюдател за извън страната.  
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Наблюдателите да се впишат в публичния регистър, като им 

се издадат удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, моля, имате ли някакви предложения, коментари 

по проекта за решение? Не виждам. 

Колеги, моля, режим на гласуване за така предложения 

проект. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 201-НС. 

Заповядайте, колега Стоянова, в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали от днешна датата ще видите три 

проекта за решения за регистрация на наблюдатели. 

Започвам с проект № 214, който е за регистрация на 

Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г.  

След като е извършена проверка по преписката, се 

установява, че са приложени всички необходими документи. 

Извършена е проверка на лицето, което е предложено да бъде 

регистрирано като наблюдател от Сдружение „Съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва“, съответно е установено, че лицата 

отговарят на изискванията по закон. 

Поради тази причина и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14,  чл. 

112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 4, ал. 7 и 8  и чл. 115 от Изборния кодекс и наше 

Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. ви предлагам да гласуваме 

решение с диспозитив: Централната избирателна комисия реши: 

регистрира Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса 

и резерва“ за участие с наблюдатели в изборите за народни 
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представители на 11 юли 2021 г. като българска неправителствена 

организация. Регистрира като наблюдатели шест упълномощени 

представители на сдружението, както следва – поименно изброени. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен 

съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от 

обявяването му. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, има ли някакви предложения по проекта за 

решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за така предложения проект. 

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

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, Цветанка 

Георгиева);  против –   няма. 

Решението се приема. 

Решението има № 202-НС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

вече е 14,00 ч. и ще имаме работна среща, прекъсвам заседанието до 

15,30 ч.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

Заседанието на Централната избирателна комисия продължава 

по-късно от обявения час, с оглед продължението на работната среща, 

която имахме досега по въпроси свързани с осигуряване на 

машинното гласуване.  

Продължаваме по дневния ред. Последният докладчик беше 

госпожа Стоянова в регистрация на наблюдатели.  Имате ли друг 

доклад в тази точка? Да. 

Продължете, ако обичате.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви следваща преписка. В папка 

от днешна дата с мои инициали ще видите проект под № 217, който е 

по отношение на регистрация на Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия за България“, 

за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 

11.07.2021 г. Постъпило е заявление под № 4. Към заявлението са 

приложени съответните документи. Извършена е проверка в 

Агенцията по вписванията - Търговския регистър. Видно е, че 

Сдружението е регистрирано като определено за извършване на 

обществената полза. Има извършена проверка по отношение на 

лицата предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели. Тъй 

като са налице основанията по Изборния кодекс и по точка 21 от 

раздел трети на Решение 82-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК ви предлагам, 

на основание на Изборния кодекс и Решение 82-НС от 21.05.2021 г. 

Централната избирателна комисия да вземе решение с диспозитив.  

Р Е Ш И: 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЗОНА ЗА 

ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА 

МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 5 (пет) упълномощени 

представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ 

ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както 

следва: изброени поименно.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

направения доклад имате ли предложения? Няма. 
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Подлагам на гласуване така представения проект на решение за 

регистрация на Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет - 

наблюдателна мисия, България“.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решение № 203-НС.  

Продължете госпожо Стоянова със следващ доклад.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният ми доклад в тази точка е с 

проект 218 в същата папка. Заявление от сдружение „Институт за 

развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители. Под № 7 е входиран в регистрите. Към 

заявлението са приложени изискуемите елементи. Извършена е 

проверка в Агенцията по вписванията – Търговски регистър. Видно е, 

че Сдружението е определено за извършване на дейност в обществена 

полза. Извършена е проверка на лицата предложени да бъдат 

регистрирани като наблюдатели. Установено е, че отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс.  

И в тази връзка ви предлагам на основание на Изборния кодекс 

и Решение № 82-НС от 21.05.2021 г. на ЦИК, да вземем решение с 

диспозитив. 

Централната избирателна комисия 

Р Е Ш И: 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. като българска 

неправителствена организация.  

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 (седемнадесет) 

упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на 

публичната среда“, както следва: изброени поименно.  
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад имате ли предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация  на 

сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с 

наблюдатели в изборите на 11 юли 2021 г.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 204-НС.  

Следващата точка е проект на решение относно промяна в 

състава на ОИК.  

Няма ги докладчиците в залата. 

Преминаваме към точка шеста.  

 

Точка 6. Проект на решение относно одобряване на 

Споразумение за отразяване на предизборната кампания за 

произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., 

подписано от генерални директор на БНТ и упълномощени 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети, 

регистрирани за участие в изборите за народни представители.  

Колеги, проектът на решение и споразумението са в папка с 

мои инициали, проект 221. Като гледам текста на изпратеното 

споразумение, което е подписано на 4 юни, представителите на 

партиите и коалициите, които са подписали това споразумение, 

всички те са го подписали и не виждам някъде изразено несъгласие 

или особено мнение.  
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Предлагам ви да одобрим споразумението от 4 юни 2021 г., за 

отразяване на предизборната кампания за провеждане на изборите за 

народни представители, подписано то генералния директор на БНТ и 

упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни 

комитети, които са регистрирани за участие, както и да изпратим 

копие от споразумението до председателя на Сметната палата.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решение № 205-НС.  

Следващият доклад е проект на Решение относно одобряване 

на споразумение, за отразяване на предизборната кампания за 

провеждане на парламентарните избори, подписано от генералния 

директор на Българското национално радио и упълномощени 

представители на партии и коалиции и инициативни комитети. 

Проектът е с № 222 във вътрешна мрежа. Споразумението е 

подписано на 8 юни между Българското национално радио, 

представлявано от генералния си директор и представители на 

партиите и коалициите.  

От представения екземпляр на подписано споразумение, 

представителите на партиите и коалициите са подписали това 

споразумение, без да има възражения, изразено особено мнение. Така 

че ви предлагам проект на решение за одобряване на това 

споразумение, както и изпращане на копие от споразумението, до 

председателя на Сметната палата. Проектът на писмо също е 

публикуван към проекта на решение.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решение № 206-НС. 
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Следващата точка 7а.  

 

Точка 7а. Проект на решение относно поправка на 

техническа грешка в Решение 60-НС/20.05.2021 г.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за поправка на Техническа грешка в решение за назначаване 

на член на районна избирателна комисия.  

Предлагам ви Централната избирателна комисия да допусне 

поправка на техническа грешка в Решение № 60-НС от 20.05.2021 г. 

на Централната избирателна комисия. Като името на член на 

районната избирателна комисия, вместо Марияна с „я“, да се чете 

Мариана с „а“, Мариана Михайлова Иванова.  

Анулира удостоверение № 13 от 22.05.2021 г. и издава ново 

удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси?  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение за 

поправка на техническа грешка, в Решение № 60 от 20.05.2021 г. на 

ЦИК, относно назначаване състава на районна избирателна комисия в 

11-ти изборен район – Ловешки.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решение № 207-НС.  

Колеги, ще дам думата на госпожа Матева, с оглед 

изпращането на кандидатските листи, след което ще се върнем на 

предходните точки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаем колеги, докладвам ви във 

вътрешната мрежа, в папка с моите инициали има подпапка 

информационно обслужване, където ни е изпратен списъка с 
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кандидатите по кандидатски листи за изборите за Народно събрание.  

И в тази връзка и във връзка с необходимостта да бъдат извършени 

проверки, съгласно наше Решение 35-НС и съгласно изискванията 

на Изборния кодекс, ви предлагам да гласуваме две писма. Едното 

до господин Иван Гетов, главен директор на Главна дирекция 

„ГРАО“ в МРРБ. Като изпратим приложения списък на кандидатите 

за народни представители.  

Колеги, предлагам на господин Гетов да се изпрати списъка, 

за да бъдат проверени кандидатите за народни представители, 

съгласно изискванията на Изборния кодекс, отговарят ли.  

И другото писмо до господин Ивайло Филипов, 

изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД. Да им 

върнем информацията за регистрираните кандидати в районните 

избирателни комисии, с искане да бъде извършена проверка по 

раздел втори, точка 7, от Решение № 35-НС от 19.05.2021 г. на 

Централната избирателна комисия.  

В тази връзка ви докладвам и писмото на „Информационно 

обслужване“ АД, вх. № НС-00-560 от 9 юни 2021 г., с което ни е 

изпратен в ексел формат списъка на кандидатите, както и един 

списък с несъответствие.  

В тази връзка да докладвам и изпратени от РИК-16-та – 

Пловдив, листата с кандидатите за изборите за народни 

представители, представена в ексел формат, с вх. № НС-15-424/11 от 

9 юни 2021 г. Листата с кандидатите на РИК-Велико Търново, вх. № 

НС-15-424/12 от 12 юни 2021 г. Списъкът с кандидатите за народни  

представители в 31-ви избирателен район – Ямбол, вх. № НС-15-

424/8 от 9.06.2021 г. Списъкът с кандидатите за народни 

представители от РИК - 6-ти – Враца, с вх. № НС-15-424/9 от 

9.06.2021 г. Списъкът с кандидатите от 11-ти изборен район – 

Ловешки. Вх. № НС-15-424/10 от 9.06.2021 г. Това са изпратените до 

момента списъци с кандидатски листи от пет районни избирателни 

комисии.  

Както преди малко докладвах от „Информационно 

обслужване“ АД са ни изпратени всички кандидатски листи, които 
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са извлечени от платформата, в която са въведени от районните 

избирателни комисии. Така че моля да подложим на гласуване двете 

писма, с които предлагам да бъде изпратена листата на Главна 

дирекция „ГРАО“ и на „Информационно обслужване“ АД за 

извършване на проверки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, имате ли предложения по този доклад? Няма.  

Подлагам на гласуване изпращането на кандидатските листи 

за извършване на съответните проверки до директора на Главна 

дирекция „ГРАО“ и до изпълнителния директор на 

„Информационно обслужване“ АД.  

Моля, процедура по гласуване.   

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

 Връщаме се към точка осма.  

 

Точка 8. Машинно гласуване. 

Заповядайте господин Войнов.  

За кратко госпожо Матева, моля да водите заседанието.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-11 от 8.06.2021 г. Писмото е от „Българските 

машини за гласуване“ и е във връзка с наше запитване за доставяне 

на машини за гласуване. От „Българските машини за гласуване“ ни 

информират, че до 26.06.2021 г. могат да доставят 500 броя машини 

с инсталиран софтуер на стандартна компютърна конфигурация, на 

която би трябвало да може безпроблемно да се инсталира 

приложението, което е използвано на изборите на 4.04.2021 г. Ще 

осигурят и логистика и сервизна поддръжка на машините им за 

България или чужбина.  

Молят за незабавна среща.  
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Докладвам го за запознаване и за обсъждане при вземане на 

решение за доставка на машини.  

Следващото писмо е вх. № ЦИК-06-11-14 от 9.06.2021 г. 

Писмото е от Панов ЕООД, който ни информира за възможността им 

да доставят 1500 машини на цена около 3400 лв. на машина, с 

включени всички дейности по обслужване на машините, при 

условията посочени от Централната избирателна комисия в 

обществената поръчка, която беше обявена преди няколко дни.  

Настояват за среща на Централната избирателна комисия с 

техен представител и айти експерти.  

Докладвам за запознаване и обсъждане при вземането на 

решение за доставка на машините.  

Следващото писмо е с вх. № ЦИК-06-11-10 от 8.06.2021 г. 

ЦАПК ПРОГРЕС ГРУП АД и е във връзка с нашето запитване за 

доставяне на машини за гласуване.  

В отговор на нашето писмо задават три въпроса.  

Първо, задължително ли е устройствата да са от същия тип и 

модел, както устройствата използвани при гласуването на 

парламентарните избори проведени на 4.04.2021 г.  

Второ, чия ще бъде отговорността за конфигурирането и 

инсталирането на устройствата.  

Трето, валидни ли са всички условия на тръжната процедура 

на ЦИК № 174 от 3.07.2021 г.  

Тъй като по зададените въпроси не може веднага да бъде 

даден отговор, също предлагам писмото да остане за запознаване и 

осъждане при вземането на решение на ЦИК за доставка на машини.  

Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-300 от 9.06.2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни изпращат протоколи 

подписани от представителя на „Сиела Норма“ АД и член на 

съответната секционна избирателна комисия за изпълнени дейности 

по комплектуване, инсталиране, деинсталиране, тестване, 

техническа поддръжка, оказано съдействие, обобщаване на 

резултатите и други при провеждане на машинното гласуване.  

В деловодството са представени седем кашона с протоколи.  
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Предлагам да вземем решение, да възложим на ръководителя 

на Дирекция „Администрация“ да организира преглеждане на тези 

кашони и описване на секциите, от които липсват протоколи от 

отделни секциите, в които са констатирани проблеми. И да извадят 

също така секциите, в които са описани конкретни проблеми по 

време на изборния ден с машината за гласуване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, 

чухте направеното предложение. Някакви становища, други 

предложения има ли? Няма. 

Моля, режим на гласуване на така предложеното протоколно 

решение.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Последният ми доклад е писмо с вх. № НС-06-413 от 

7.06.2021 г. Писмото е от кмета на Брацигово. То е във връзка с 

предстоящото машинно гласуване. В общината е имало многократни 

обаждания от притеснени граждани. Кметът моли, ако е възможно 

да им предоставим машини за обучение.  

Предлагам на този етап писмото да остане за сведение, но да 

се вземе предвид при планиране на разяснителната кампания, тъй 

като и колегата Томов има екземпляр от това писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  

Приключи доклада в машинно гласуване.  

Колеги, връщаме на доклад в точка  пета.  

 

Точка 5. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК.  

Заповядайте колега Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Мога да отложа доклада за утрешното 

заседание.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА:  

Господин Чаушев, вие имате ли готовност в тази точка? 

Заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект за промяна в състава на ОИК – Крушари, област Добрич.  

Постъпило е заявление от секретаря на ОИК – Крушари, 

Фелиз Шабанова, която иска да бъде освободена поради лични 

причини.  

Приложено е заявлението в писмото. 

Предлагам проект на решение. Да освободим като секретар 

на ОИК – Крушари, област Добрич, Фелиз Тинджарова Шабанова 

със съответното ЕГН. Да анулираме издаденото й удостоверение на 

основание чл. 57, ал. 1, точка 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, точка 1 от 

Изборния кодекс.  

Съответно да изпратим и писмо до партията, в случая ДПС, 

да предложи нов член на тази избирателна комисия.  

Писмото е публикувано във вътрешна мрежа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

коментари, предложения по проекта на решение или проекта на 

писмо има ли? Няма. 

Моля, режим за гласуване едновременно на решението и 

писмото до политическата сила за предлагане на нов член.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решение № 208-МИ.  

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпила преписка в ЦИК, с вх. № МИ-15-168 от 8.06.2021 г. 

Колегите от общинската избирателна комисия - Руен са ми 

изпратили с изх. № 20 от 8.06.2021 г. по електронна поща, молба 

заявление на член на общинска избирателна комисия – Руен за 
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освобождаването му като член на ОИК – Руен. Същият е бил от 

квотата на БСП.  

Подписано е от председателя и секретаря придружителното 

писмо и подпечатано с печата на ОИК – Руен. Приложено е вх. № 51 

от 6.06.2021 г. до ЦИК – София, копие ОИК – Руен, заявление от 

Севгин Шукри Мустафа, член на общинска избирателна комисия – 

Руен. Като лицето моли, да бъде освободено от длъжността член на 

ОИК. Колегите са ни го препратили по електронната поща.  

Подготвил съм проект за решение, относно промяна в състава 

на общинска избирателна комисия - Руен, област Бургас. Като 

описва фактическата обстановка, която ви изложих преди малко.  

Предлагам да вземем решение: Централната избирателна 

комисия освобождава като член на общинска избирателна комисия – 

Руен, област Бургас Севгин Шукри Мустафа, с посочено  ЕГН. Както 

и анулира издаденото му удостоверение.  

Предлагам едновременно на гласуване, да изпратим писмо до 

партията, която е предложила първоначално господин Мустафа, а 

именно Коалиция „БСП за България“, за да направи предложение за 

попълване състава на общинската избирателна комисия – Руен от 

тяхната квота. 

Искам да спомена, че доколкото ми е известно има частичен 

избор в тази общинска избирателна комисия. Така че смяната е 

наложителна. Не е необходимо да изчакваме да дойдат в оригинал 

документите. Затова ви докладвам към настоящия момент тази 

преписка, която е дошла по имейла.  

По телефона председателят на ОИК е уведомил Централната 

избирателна комисия, че изпраща по куриер и оригиналите, както на 

заявлението така и на придружителното писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

виждате във вътрешната мрежа проекта за решение и проекта за 

писмо. Някакви предложения коментари има ли? Няма.  

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложеното 

решение и проекта на писмо.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решение 209-МИ.  

Колеги, връщаме към точка 7а.  

 

Точка 7а. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка.  

Заповядайте колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка с днешна дата проект № 227. В 

решение 162 в точка 29 от същото сме изписали „не по-късно от 14 

дни преди изборния ден 26 юни“. Трябва да е „не по-късно от 18 дни 

преди изборния ден 22 юни“, поради което се подготвя проект за 

решение за поправка на грешката в този смисъл.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

видяхте проекта на решение в папката на колегата Стоянова. 

Коментари, предложения има ли? Няма.  

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения 

проект.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решение № 210-НС.  

Преминаваме към десета точка.  

 

Точка 10. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, 

което сме получили от „Информационно обслужване“ АД, вх. № НС-

00-237-1 от 9 юни. Приложени са предложението за разполагане на 

оптичните маркери, както и формата на фабричните номера за 
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предстоящите частични избори и за парламентарните избори на 11 

юли.  

В частта на частичните избори са включени образците, които 

ще са необходими не само за произвеждащите се на 27 юни, а по 

принцип за общински съвет и за кмет на район, с оглед на 

унифициране на формата.  

Преди да одобрим така направеното предложение, с оглед на 

възлагането на отпечатването от страна на администрацията на 

Министерския съвет на протоколите за парламентарните избори, ви 

предлагам да изпратим, включително и за частичните местни избори и 

да изпратим за тяхно становище това писмо заедно с приложените 

предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за изпращане на писмото до Министерския 

съвет.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложение от директора на Дирекция „Администрация“ ЦИК-09-

201 от 9.06.2021 г., за награда на служител от администрацията на 

Централната избирателна комисия. 

Госпожа В.       Д.       С.          е подала заявление за 

прекратяване на трудовото правоотношение с Централната 

избирателна комисия. Тя работи в Централната избирателна комисия 

в продължение на седем години в администрацията на ЦИК. 

Изпълнява служебните си задължения професионално и отговорно. 

Спазва трудовата дисциплина и изискванията за заеманата длъжност. 

Предвид това и във връзка с чл. 6, ал. 1, точка 15 от Правилника за 

организация дейността на Централната избирателна комисия, моля да 

се одобри изплащането на награда в размер на две брутни заплати за 

изпълнение на цялостната дейност на госпожа В. С..  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване направеното предложение въз основа 

на докладната записка на директора на Дирекция „Администрация“. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

С благодарност към госпожа В.       С.          за дългогодишната 

й работа и то в напрегнати условия, особено в активния изборен 

период в Централната избирателна комисия.   

Колеги, следващата докладна записка е за заплащане на 

разходи за служебен автомобил, ЦИК-09-200 от 9.06.2021 г. 

Приложен е контролен лист от финансовия контрольор. Отбелязано е, 

че във връзка с изминат изискуем пробег е извършено задължително 

техническо обслужване на служебния автомобил със съответния 

номер отбелязан в докладната. Извършени са ремонтни дейности, 

пълна смяна на масло и консумативи, за което е получена фактура от 

Националната служба за охрана, на стойност 1965 лв. 78 ст. Налични 

са средства по бюджета на Централната избирателна комисия по § 10-

20. Предлага се Централната избирателна комисия да одобри 

извършването на разходите по така представената фактура.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобряването на разхода, така както беше представен от 

госпожа Солакова.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам всичко, което в хода на 

заседанието пристига. Всички са административни преписки, след 

като имат регистрационен номер.  

Уважаеми колеги, до районна избирателна комисия в 26-ти 

изборен район предлагам да изпратим едно писмо, с разрешение за 

изработване допълнително на 10 броя печати за районната 

избирателна комисия. Към писмото, което сме получили в 

Централната избирателна комисия са приложили техен номер 31 

решения от 7.07.2021 г., с предложение до Централната избирателна 

комисия, да разреши изработването на допълнителен брой печати.  

Моля, за протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване приемането на протоколно решение по така направения 

доклад. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладна записка от 

госпожа Манолова, директора на Дирекция „Администрация“. С тази 

докладна ЦИК-09-199 информира Централната избирателна комисия 

за изтичане срока на банковата гаранция на „ДИАЛОГ ПЛЮС“ ООД.  

Видно от докладната, договора с Централната избирателна 

комисия е изтекъл на 3.03.2021 г. Гаранцията е била със срок на 

валидност целия договор плюс 30 дни. Пощенска банка е издала 

гаранция с по-дълъг срок на валидност до 2.06.2021 г. Съгласно 

раздел четвърти точка 4.6 от прекратени договор възложителят 

освобождава гаранцията за изпълнение в седемдневен срок от 

изтичане на срока или от поискване на изпълнителя. Такова искане до 

момента не е постъпило и се моли, Централната избирателна комисия 

да вземе решение за уведомяване на изпълнителя по електронна поща 

за връщане на гаранцията.  
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Приложен е проект от „ДИАЛОГ ПЛЮС“ ООД. Във връзка с 

изтеклия срок на банковата гаранция, предлагаме да получи лично 

гаранцията в ЦИК или от упълномощено лице.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

представения доклад.  

Подлагам на гласуване за протоколно решение.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

В доклади по административни преписки госпожо Матева 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви преписка вх. № 

ЧМИ-04-03-16 от 8.06.2021 г., писмо по електронна поща от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с 

което ни отговарят, че във връзка с извършена проверка на 

кандидатите регистрирани за участие в частичните избори, 

проверката е установила, че всички кандидати отговарят на 

условията на чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс.  

За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № НС-06-383 от 

27 май, вх. № НС-06-377 от 26 май и вх. № НС-372 от 26 май в 

изпълнение на наше решение за отваряне на запечатани помещения, 

кметовете в същата последователност Община – Вълчедръм, 

Община – Кубрат, Община – Разлог ни изпращат надлежните 

документи за отваряне на съответните помещения.  

За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: С наш № НС-06-414 за сведение ви 

докладвам, писмо от Община – Якоруда, с което ни уведомяват за 



33 

 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали. Прилагат протокол за отваряне на запечатано 

помещение. Действията са извършени в съответствие с точка 7 от 

Решение 1244-МИ на ЦИК.  

Докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Заповядайте, господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

изпратено искане от Следствен отдел – Софийска градска 

прокуратура във връзка с досъдебно производство, по описа на 

следствени отдел и изпратено до нас писмо с искане за предоставяне 

на информация и необходими документи. Във връзка с 

разследването съм подготвил писмо, което е във вътрешна мрежа с 

мои инициали. То е две страници. Моля, да го погледнете. Тъй като 

е изисквана преди това допълнителна информация от 

„Информационно обслужване“ АД, относно лицето срещу което се 

води досъдебно производство, дали е подавал заявление за гласуване 

в извън страната в изборите за членове на Европейски парламент. 

Получихме с вх. № ЕП-00-4 от 1.06.2021 г. отговор от Илия 

Горанов, ръководител ИКТ към „Информационно обслужване“ АД, 

с което ни уведомява, че в резултат на извършена проверка е 

установено, че няма запис в регистрите за подадено заявление нито 

на хартия, нито по електронен път на името на посоченото лице. 

Това е във връзка с наше писмо ЕП-00-3 от 13.05.2021 г.  

Основното писмо, по което е изпратен отговор е ЕП-09-43 от 

29.04.2021 г., с шест въпроса поставени от следователя към Софийска 

градска прокуратура – Следствен отдел. 

 Моля, да гласуваме текста на писмото отговор със 

съдържащите се в него отговори, както и изпращането на заверени 

копия от исканите документи, които се намират в Централната 

избирателна комисия.  

Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, погледнахте ли проекта на писмото?  
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Подлагам на гласуване изпращането на това писмо, така както 

беше представено от докладчика.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Преминаваме към точка 11.  

 

Точка 11. Доклади по жалби и сигнали.  

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви определение 6877 

от 8 юни 2021 г. на Върховен административен съд по адм. дело 5856 

от 2021 г. То е по жалба на Политическа партия „Правото“. 

С това определение срещу Решение на Централната 

избирателна комисия № 155 от 28.05.2021 г., с което е заличена 

регистрацията на партията. Оставена е без разглеждане жалбата и е 

прекратено административното производство.  

За сведение.  

Има насрочено за 14 юни с наказателно административен 

характер дело 17347 от 2019 г. на Софийския районен съд – 18-ти 

състав. Тъй като липсва упълномощаване, предложението е 

процесуалното представителство да бъде осъществено от Н.              

Ж.       , респективно да бъде упълномощен от председателя на ЦИК.  

Второто дело насрочено през този месец е за 23 юни 2021 г. с 

наказателно административен характер дело 6518 от 2021 г. на 98-ми 

състав при Софийски районен съд. Като предложението е да бъде 

упълномощен процесуален представител М.    Р.   .  

Моля, за протоколни решения председателя на ЦИК да 

упълномощи двамата юрисконсулти да представляват Централната 

избирателна комисия по двете дела.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване приемането на протоколно решение, да упълномощя 
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двамата юрисконсулти по съответните дела, да осъществяват 

процесуално представителство.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев,  Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила в 

Централната избирателна комисия жалба с вх. № ЧМИ-10-3/2 от 

8.06.2021 г. Оказва се, че тя е постъпила в 14.45 часа вчера, но едва 

днес ми е донесена за доклад. Въпреки това е администрирана, 

окомплектована преписката и към днешна дата с вх. № 7734 от 

9.06.2021 г. е изпратена цялата преписка във Върховен 

административен съд. Така че ви докладвам тази жалба само за 

сведение. Ще докладвам в последствие резултата от обжалването във 

Върховен административен съд. 

Докладвам ви подготвено писмо за препращане във Върховен 

административен съд и едновременно с това ви докладвам и жалба, 

постъпила с вх. № НС-22-18-71/1 от 8.06.2021 г. И към нея е 

входирана молба, на която е даден вх. № НС-22-18-71/2 от  9.06.2021 

година.  Като лицето беше дошло на входа на Народното събрание, в 

което се помещава Централната избирателна комисия, с искане за 

среща с председателя на ЦИК. С оглед ангажиментите по жребия 

беше осъществена срещата с юрисконсулта, който комплектова и даде 

становище по предходната жалба.  

Лицето настоява да бъде препратена неговата жалба до 

Върховния административен съд, тъй като предходната жалба, ние 

взехме решение да остане за сведение, без разглеждане в Централната 

избирателна комисия и без да бъде препращана във Върховни 

административен съд, Тъй като тя е адресирана и до Върховния 

административен съд. Днешното му твърдение е, че независимо, че е 

адресирана до Върховния административен съд, тя не е изпратена от 

него там и желае първата жалба с вх. НС-22-18-71 от 1 юни, както и 

постъпилата вчера, която ви докладвах, която отново е с искане за 

заличаване на коалиция „Да, България“ и политическите партии, от 
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които е съставена тази коалиция, да бъдат заличени. Така че ви 

предлагам да препратим двете жалби с приложените към тях 

документи в оригинал, на Върховния административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване направения от госпожа Матева доклад.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, преминаваме към точка разни.  

 

Точка 12. Разни.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали от днес 

може да видите становище на главния юрисконсулт. Докладвам го за 

запознаване.  

Докладвам становище от главния юрисконсулт звено „Правна 

дейност“, съгласувано с директора на Дирекция „Администрация“ и с 

ръководителя на звено „Правна дейност“, относно приложимата 

нормативна уредба при провеждане на процедури по договаряне без 

предварително обявление и във връзка с провеждането на процедури 

без предварително обявление с предмет възлагане на компютърна 

обработка на данните в РИК и ЦИК, гласуването и издаването на 

бюлетин на ЦИК за резултатите от изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г.  

Това становище е в моята папка и аз мога да го докладвам само 

за запознаване, във връзка с предстоящото обявяване на съответната 

процедура. Юристите смятат, че трябва да се обявява.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това становище 

колегата Георгиев го докладва за запознаване. За да не губим време, 

не знам дали да не възложим на юристите да подготвят съответната 

документация, така както е било. Мисля, че те не предлагат нещо по-

различно.  
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Колеги, аз ви предлагам сега да остане за сведение, за да може 

утре да приемем и съответното решение.  

Колеги, по доклада на колегата Георгиев, становището на 

юристите е за запознаване на Централната избирателна комисия. Да 

възложим на юристите да подготвят съответния проект на 

документация по тяхното предложение. И в утрешния ден да имаме 

готовност за разглеждането на документацията по предмета на 

становището.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам само като съобщение, че 

подготвям две решения за изменение на съответни решения свързани 

с местните избори, относно участието на застъпници и представители 

от една страна и от друга страна наблюдатели във връзка с изменените 

текстове на Кодекса. Няма да ги докладвам днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик, 

госпожа Солакова в точка разни.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме копие 

от писмо на и.д. главния секретар до министъра на външните работи, с 

което моли да направят предложение директно до Централната 

избирателна комисия, за тиража на бюлетините за гласуване извън 

страната. Писмото им е от 8 юни 2021 г. Очакваме предложението на 

Министерство на външните работи.  

Колеги, докладвам ви писмо отново от главния секретар на 

Министерския съвет, във връзка с епидемичната обстановка. Обръщат 

внимание, че на портал с посочен адрес на единния правителствен 

информационен портал, който има над 80 000 потребители има секция 

за изборите. Те предлагат да се определи представител на 

Централната избирателна комисия, който ще е ангажиран с нейното 

своевременно изпращане за публикуване в този единен портал. Ние 

имахме нагласата и протоколното решение на предишните избори. 

Всичките сме на ясно, че въпроси, които касаят карантинирани, 

поставени под изолация и всички въпроси свързани с извънредната 

епидемична обстановка, докладчика има грижата да обърне внимание 

в деловодството, то да бъде изпратено за публикуване в единния 

портал. По същия начин предлагам да бъде и сега.  



38 

 

В деловодството мисля, че разполагат със съответния 

електронен адрес, ако не трябва да се снабдим.  

Докладвам ви писмо от и.д. главния секретар на Министерския 

съвет, с което изпраща на областните управители нашето 

предложение за тиража на бюлетините. Като поставя срок 17.00 часа 

на 7 юни да потвърдят и при необходимост, да коригират направените 

заявки и да ги изпратят до Централната избирателна комисия. В тази 

връзка ви информирам, че във вътрешна мрежа в папка заседания с 

днешна дата, има папка изнесена извън персоналните, относно тираж 

бюлетини 46-то Народно събрание.  

В подпапка прогнози, предложения, съгласувания се съдържат 

файловете по всички досега обсъждани въпроси, свързани с тиража на 

бюлетините за страната по изборни райони. Таблица 6 е вътре в 

папката. В таблица 6 имаме информация, както за броя на 

избирателите по предварителните избирателни списъци, имаме 

прогнозен брой на бюлетините. А числата от тази колона са изпратени 

за съгласуване и с областните управители.  

Имаме колона предложения от областна администрация  или 

районни избирателни комисии, тъй като на някои места сме получили 

само предложения от РИК, препратено с писмо от областна 

администрация, както например е случая в кърджалийски изборен 

район.  

И в последната колона е предложението за решение на 

Централната избирателна комисия. Аз ви го докладвам за запознаване. 

Както виждате тази колона се съобразява с предложенията от 

областните управители с изключение на областния управител на 

София – град, по отношение на 24-ти изборен район.  

За сведение и запознаване ви докладвам в тази част.  

Отново за сведение и запознаване ви докладвам, че в днешна 

папка има публикувана информация от главния счетоводител, относно 

изпълнението на бюджета на Централната избирателна комисия за 

тази година.  

Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от секретаря 

на община Казанлък. Писмото е адресирано както до нас, така и до 
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районна избирателна комисия – Стара Загора, до областния управител 

и отново става въпрос за изнесен пункт. Този въпрос явно ще стои на 

вниманието на Централната избирателна комисия при приемането на 

съответните принципни решения и методически указания. 

Моля, да се запознаете – вх. № НС-06-415 от 8.06.2021 г. Ще 

предоставя копие и на господин Войнов, като ръководител на сектор 

„Методически указания“ и принципни решения.  

Докладвам ви писмо от министъра на финансите. Те ни 

информират за получена информация в Министерство на финансите 

от МОН, която евентуално може да послужи при приемане на 

решението от Централната избирателна комисия за въвеждане на 

видеонаблюдение в избирателните секции в страната. Имаме данни за 

броя на училищата с изборни секции в страната, брой изборни секции 

в училищата в страната. Както и брой изборни секции със система за 

видеонаблюдение. Такава статистика събрана в Централната 

избирателна комисия не сме имали. Докладвам ви писмото за 

сведение.  

Докладвам ви писмо от Асоциацията на председателите на 

общинските съвети в Република България. Отново поставят въпроса 

за ползването на отпуск от председателите на общинските съвети, 

които са регистрирани като кандидати за парламентарните изборите 

за 11 юли 2021 г.  

Колеги, това е въпрос, който ще бъде включен и в рубриката 

„Въпроси и отговори“. А мисля че и на отделни председатели на 

общински съвети Централната избирателна комисия е изпратила 

отговори. Още повече, че тя не е променила своето становище в 

годините при действието на закона.  

Колеги, получили сме актуална информация за техническите 

екипи в област Кюстендил във връзка с организационно-техническата 

подготовка на парламентарните избори. Ще предоставя за 

актуализиране и публикуване във вътрешната мрежа за сведение на 

Централната избирателна комисия и за ползване.  

Докладвам ви във връзка с частичните избори. От община 

Лисичево сме получили информация, относно част втора. Няма 
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подадени декларации от лица, които са граждани на друга държава 

членка на Европейския съюз, с оглед на участие в изборите – 

частичните за кметове.  

За сведение ви докладвам писмо от секретаря на Столична 

община, относно унищожаване на резерв бюлетини и формуляри. 

Кметът на Столична община има издадена заповед. Копие от 

заповедта е приложено към писмото за делегиране на правомощията и 

възлагане на тези дейности на кметовете на райони. За сведение ви 

докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в днешно заседание има 

файл 12 допълнителни въпроси. Моля ви да ги погледнете и в 

утрешно заседание ще ги докладвам за обсъждане и одобряване. Те 

касаят начини на гласуване с машина, отпуски и други въпроси често 

поставяни от гражданите. Така че моля, ако имате някакви 

допълнения и поправки по тях, да ме сигнализирате. И в утрешния ден 

да ги обсъдим, одобрим и решим да ги качим отново в рубриката 

„Въпроси и отговори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, в тази точка мисля, че няма други докладчици.  

Аз ще ви докладвам в моя папка, проект на писмо до 

председателя на Държавна агенция електронно управление с 

приложение към писмото, изготвени от експертите, които подпомагат 

Централната избирателна комисия в частта машинно гласуване, във 

връзка с предоставения проект на методика за удостоверяване на 

съответствието на доставения тип техническо устройство. Те са 

подготвили тези приложения в съответната част от методиката, какво 

предлагат да бъде добавено. Както и се обръщаме към ДАЕУ, ако 

възприемат предложенията, разширената методика да ни бъде 

предоставена преди нейното окончателно утвърждаване.  

В тази връзка, аз се запознах с предложенията, които са и на 

вашето внимание към писмото. Препоръките на експертите по 
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съответните приложения от методиката, която мисля, че ако искате 

сега да я погледнете, е в папката на колегата Войнов от 3 юни.  

Аз искам да ви обърна внимание. На мен ми направи 

впечатление, извън техническата част, в Приложение 3, в точка 3.1., 

проверка на основните функции на устройствата при гласуване е 

описано, че се проверяват основните функции на машината. 

Активиране след поставяне на смарт карта за гласуване, като из 

между опциите, които се предоставят на избирателя, не е изписано 

промяна на избора. Аз доколкото си спомням, има такава възможност  

избирателя, ако желае да промени избора.  

И в тази връзка ви предлагам да допълним предложенията в 

тази част. 

Другото, което на мен ми направи впечатление, в точка 5.1 от 

проекта, в предпоставки свързани с обявяване край на изборния ден, 

има записано, че устройството е със зададено време за край на 

изборния ден. Дали е въобще предмет на методиката, как се задава 

този край, когато става въпрос за 20.00 часа, както е по Изборния 

кодекс или съответно 21.00 часа и как се отчита местното време извън 

страната.  

Дали да се детайлизираме сега в тези обстоятелства. На мен ми 

направи впечатление и проверка на функциите на устройството, да 

бъде спряно и активирано отново. Записано е, че при възникнала 

ситуация, в която се налага устройството да бъде спряно, след 

възстановяване на нормалните условия на работа и включване на 

системата отново, тя трябва да стартира с данни идентични с 

междинния резултат от гласуването преди спирането. Не става ясно 

дали машината ще отпечата междинен протокол при евентуален спор. 

Тя хубаво ще продължи от междинния резултат, но ако трябва да се 

доказва, как се удостоверява това.  

Следващата моя бележка е в точка 7.3. Проверка дали 

устройството може да бъде подменено с друго по време на изборния 

ден. Записано е, че за да продължи коректно процеса, записващото 

техническо устройство от дефектиралата машина трябва да бъде 

извадено и да бъде поставено в „новата“ машина. След стартиране на 
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новата машина информацията записана в ЗТУ за досегашното 

гласуване, автоматично ще бъде прехвърлена в нейната основна памет 

и процеса по гласуването може да продължи.  

И в тази връзка аз се питам, а дали ще отпечата новата машина 

нулев протокол, за да сме сигурни, че в нейната памет няма записани 

данни,  към които новото устройство ще натрупа данни.  

И ако вие не възразявате, да допълня тези въпроси, които на 

мен ми направиха впечатление, към препоръките по методиката. Ще 

ги формулирам в писмото. Исках да знам има ли съгласие в 

Централната избирателна комисия, защото те по скоро са с 

приложението на машинното гласуване, отколкото напълно 

техническите въпроси.  

Заповядайте господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не съм привърженик за разплитам 

гордиеви възли. ЦИК трябва да реши в крайна сметка,  ако спре 

машината какво става с нея после. Всички тези неща зависят от този 

въпрос. Ако спре машината продължаваме ли? Ако спре какви 

действия вършат техниците? Досега поне аз съм поддържал мнение, 

спре ли машина, никакви техници, продължават на хартия. Ако решим 

и опишем при какви услови машинното гласуване продължава, ще 

тръгнат всички тези истории, нулев протокол, междинен протокол. 

Въпрос на разсичане на този принцип. Аз помня едни други неща, ние 

ги бяхме разписвали някога на времето. Обадили се Прокуратура, 

ДАНС и т.н. Толкова за гордиевия възел и някой, който трябва да го 

разсече.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че едното не пречи на другото. 

В крайна сметка, ние трябва да вземем решение. Но за да вземем 

информирано решение, нищо не пречи Държавната агенция и двата 

института да установят и тези въпроси, които бяха поставени. Защото 

припомням, че при предишното установяване на съответствие 

например не е установено, дали две машини могат да работят в една 

секция. Така че нека да имаме информация по въпроса. Това че може 
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да бъде заменено устройството или не може да бъде заменено, ние ще 

решим дали ще допуснем такава замяна или спре ли машина ще се 

продължи на гласуване с хартиени бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам, че с кръжене няма да стане. 

Междинен протокол не се предвижда.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук е посочено 

междинен резултат. Той някак трябва да бъде удостоверен.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Досега не се е случвало. Съгласен съм 

предложението на председателя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма.  

Аз помолих всички да се запознаят с методиката, но според 

мен за да не губим време, ви предлагам така, както е изготвен проекта 

на писмо с приложенията, като ще допълня това, което аз ви 

докладвах по отделните точки като констатирано от мен, че има 

нужда от уточняване, да го допълня в писмото като препоръка.  

Предлагам ви да изпратим на председателя на Държавна 

агенция електронно управление тези препоръки.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, други доклади има ли? Няма.  

 

С това закривам днешното заседание на Централната 

избирателна комисия.  

 

 

Насрочвам следващото заседание за утре 10.06.2021 г. от 10.30 

часа.  

Благодаря ви.  
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(Закрито в 17.45 часа) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова  

 

СЕКРЕТАР:  

Севинч Солакова  

 

 

 

Стенографи: 

  Божидарка Бойчева  

 

Силвия Михайлова 

 


