
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 34 

   

На 17 юни 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Росица Матева и Красимир Ципов 

2. Машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

3. Медийни пакети. 

 Докладва:  Димитър Димитров 

3а. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

 Докладва: Ерхан Чаушев 

3б. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Силвия Стойчева 

4. Доклад относно разяснителна кампания. 

 Докладва: Силвия Стойчева 

5. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров и Красимир Ципов 

  

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,  

Любомир Гаврилов, Росица Матева и Силвия Стойчева. 

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател, господин Димитър 
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Димитров – заместник-председател, и госпожа Росица Матева - 

заместник-председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! 

В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

По уважителни причини поради заболяване отсъства госпожа 

Цветанка Георгиева и господин Любомир Георгиев ще отсъства в 

рамките на днешния ден. 

Колеги, предлагам ви следния проект на дневен ред. (Изчита 

дневния ред.) 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Моля да ме включите в т. „Разни”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в  „Отваряне на 

помещения” и „Промяна в състав на ОИК”.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да Ви 

включа в т. 3а – Проект на решние за промяна в състава на ОИК, а за 

помещенията да докладвате в т. 1 – „Административни преписки”. 

РОСИЦА МАТЕВА: В „Административни преписки”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева – в 

„Административни преписки.” 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Госпожо председател, моля и мен да 

ме включите в „Административни преписки”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов – 

също. 

Госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля за нова точка или към точката 

на господин Чаушев – за изплащане на възнаграждения на ОИК. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова т. 3б 

„Изплащане на възнаграждения на ОИК”. 

Няма други предложения. 

Подлагам на гласуване така представения проект на дневен 

ред с направените допълнения. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветозар Томов), против – няма. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред – 

Точка 1. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, вчера получихме от печатницата на БНБ 

въз основа на нашето искане бюлетината за гласуване извън 

страната с партиите и коалициите, както са подредени съгласно 

Решение № 195 на хартия и в PDF формат. Знаете, господин Войнов 

докладва, в PDF формат да се предостави на „Сиела Норма”. 

Номерът е 26-52 от 16.06.2021 г. В деловодството се намира писмото 

с флаш паметта. Един екземпляр оставихме в ЦИК. 

Вчера докладвах предложение за актуализиране на 

поименното разписание на длъжностите в администрацията на ЦИК 

с № ЦИК-09-216 – за запознаване. Сега моля с протоколно решение 

да одобрим така представеното щатно разписание, което отразява 

настъпилите промени в заеманите длъжности, както и 

актуализирането на основния размер на възнагражденията на 

служителите в администрацията, считано от 1.01.2021 г., като 

изчислението е направено към 15.06.2021 г. Посочени са и 

свободните длъжности като щатни бройки в това разписание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направеното предложение. Моля, процедура по гласуване за 
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приемане на протоколно решение за одобряване на поименното 

щатно разписание на администрацията на ЦИК. 

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

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветозар Томов), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо, което сме получили от работна група „Избори” към Външно 

министерство във връзка с информацията, която имат за подадените 

заявления. С оглед образуването на секции извън страната считат, че 

има необходимост от допълнителен тираж от 60 хиляди към 

заявения вече тираж от 650 хил. Тази бройка е отразена в папка 

относно „Тираж, бюлетини 46 Народно събрание” и се намира във 

вътрешната мрежа. 

За сведение и запознаване ви докладвам и становище ЦИК-

09-217 от 17.06.2021 г. от главния юрисконсулт Н.          Ж.             

във връзка с определяне на цената на хартиените бюлетини за 

възлагане на обществената поръчка. Посочени са вариантите. 

Предлагам днес да проведем работно обсъждане в работна група, за 

да може да се подготвят окончателно документите за откриване на 

процедурата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка 

следващ докладчик е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В папка от 16.06.2021 г. с мои инициали докладвам № НС-06-

426 за сведение от община Плевен за тяхна заповед и протокол от 

извършени действия по отваряне на помещения, в които се 

съхраняват изборни книжа и материали от проведените на 

4.04.2021 г. избори за народни представители. Извадили са два 

избирателни списъка, копирали са ги и са ги върнали обратно. 

Всички документи отговарят на условията на Решение № 2220 от 

15.03.2021 г. на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 
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Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, вчера в следобедната 

част на заседанието докладвах, че от отдел „Регистри” установиха, 

че информацията, която се намира на страницата на ЦИК за 

кандидатски листи, не съдържа информацията за кандидатските 

листи, регистрирани от РИК – Враца. Както стана ясно в 

заседанието, се свързах веднага с представител на „Информационно 

обслужване” и го помолих да бъдат заредени данните за РИК – 

Враца. Впоследствие получих обаждане, че освен на РИК – Враца, 

не са заредени листите на РИК – Плевен, и частично на РИК – 

Ямбол и РИК – Хасково. Извършихме проверки снощи вечерта и 

днес и се установи, че всъщност данните на тези кандидатски листи 

изобщо не са били въведени в цялата база данни, която ни е 

предоставена за извършване на проверките, необходими по ИК. На 

практика кандидатските листи на Враца, Плевен и част от 

кандидатските листи на Ямбол и Хасково изобщо не са проверени 

нито от ГД ГРАО, нито от „Информационно обслужване” (ИО). 

Свързах се с господин Гетов и го помолих за много спешна, бърза 

проверка на тези кандидатски листи, които за Враца и Плевен 

изпратихме, в момента се подготвят за Хасково и Ямбол. Докладвам 

ви го както за информиране на ЦИК, така и за протоколно решение 

за одобрение на тези действия. След като бъде извършена 

проверката от ГД ГРАО, ще ви информирам какъв ще бъде 

резултатът. Спешно сме се свързали с РИК с молба кандидатските 

листи веднага днес да бъдат въведени, тъй като те изобщо не са 

въведени в системата ИСБГНЕТ и  по тази причина не се съдържат в 

базата данни. Ние обаче не сме информирани, че тези кандидатски 

листи не са въведени в тази система. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с направения доклад от госпожа Матева беше предложено с 

протоколно решение последващо да одобрим предприетите действия 

по осигуряване на кандидатските листи в спешен порядък и 

извършване на съответните проверки в ГД ГРАО. 
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Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, правя предложение във връзка с предходния доклад и 

със ситуацията, известна от снощи, да изискаме писмено от 

съответните РИК и от ИО причините, поради които не са въведени в 

платформата кандидатските листи, както и при извличане на 

данните поради какви причини не сме получили информация от 

изпълнителя. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Други доклади имате ли по тази точка? 

РОСИЦА МАТЕВА: Има писмо от РИК-18 – Разградски, с 

вх. № НС-15-424-6 от 17.06.2021 г., с което ни информират, че е 

заличена регистрацията на кандидат, издигнат от ПП „Гражданска 

платформа българско лято”.  За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Благодаря. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов. 

Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, докладвам за сведение постъпило писмо от СО, 

район „Възраждане”, с което ни уведомяват, че кметът на района със 

своя заповед назначава комисия за установяване и унищожаване на 

останалите и нераздадени по избирателни комисии бюлетини от 

проведените на 4.04.2021 г. избори за народни представители. 

Писмото е придружено с протокол и със съответната заповед на 

кмета на район „Възраждане”. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Уважаеми колеги, с № НР-14-5 от 

14.06.2021 г. сме получили искане от кмета на община Крушари да 

му се разреши достъп до запечатан архивен шкаф с цел предаване на 

Държавен архив – Добрич, книжата и материалите от национален 

референдум 2015 г. Предлагам да му се изпрати писмо, публикувано 

в моята папка, че няма нужда от изрично разрешение. Просто да се 

спазва посоченото решение в писмото. Моля да гласуваме 

изпращането на това писмо до кмета на Крушари да си предаде в 

Държавен архив съответните книжа и материали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на господин Чаушев да изпратим 

съответното писмо до кмета на общината. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

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

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против – 

няма. 

Колеги, по точка първа няма засега други докладчици. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

Точка 2. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-11-28 от 

16.06.2021 г. Припомням, писмото е от „Сиела Норма” и е в два 

пункта. Първо, искат  пълния номер на избирателните секции за 

частичните местни избори на 27.06.2021 г. Второ, предлагат 

корекции в изходния файл, предоставен от ИО. 

По второто им предложение, по което на вчерашното 

заседание имаше дискусия, е изготвено становище от техническите 

експерти към ЦИК с вх. № ЦИК-06-11-29 от 17.06.2021 г., което е 
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качено в моя папка. В становището се потвърждава, че изходният 

файл за Народно събрание трябва да претърпи минимални корекции, 

свързани с идентифицирането на втората машина в секцията, като 

модификацията е обезпечена в бюджета и офертата на „Сиела 

Норма”. Твърдят, че направените предложения са резултат на 

проведени разговори между експертите на ИО, „Сиела Норма” и 

ЦИК. Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до ИО, 

което също е качено в папката с моите инициали, с което да им 

предоставим предложението за корекции и да помолим за тяхното 

становище относно тези предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението? Колега Войнов, моля да дадете малко повече 

разяснения по искането за становище относно предложението за 

корекции в изходния файл. Предложението за корекции е на кого? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предложението за корекции е на „Сиела 

Норма” в писмо, което докладвах в момента – № ЦИК-06-11-28. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме ли 

становище по тяхното искане от нашите IT експерти, които сме 

наели да ни подпомагат в тази дейност? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, становището е ЦИК-06-11-29, също е 

качено в моя папка. Докладвах и неговото съдържание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В това становище 

те какво казват? Че изходният файл за избори за НС трябва да 

претърпи наистина минимални корекции, и то такива, които да бъдат 

отнесени като параметризация за идентифициране на втората 

машина в секцията.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Казват, че 

модификациите са обезпечени в бюджета и офертата на „Сиела 

Норма”. Изходният файл за местни избори не е бил разработван за  

предходни избори – разбирам от становището, заради което той ще 

бъде изцяло изпълнен по новата спецификация 1.4, като 
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модификацията е обезпечена в бюджета и офертата на „Сиела 

Норма”. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така. Казвам, че това е договорено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А това изразено 

становище смятате ли, че трябва да го приложим към искането за 

становище на ИО, защото тук виждам, че на редовни технически 

срещи помежду им явно е обсъждан този въпрос – за технически 

формат и действия. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямам против да приложим и становището 

на експертите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По-скоро ЦИК дали 

смята, че всичко, свързано с този въпрос, трябва да бъде известно на 

ИО, които имат ангажимент по компютърната обработка и форматът 

на изходния файл Има важно значение за това. Мето мнение е, че 

трябва да са информирани. 

Кажете и вашите предложения, колеги. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Както виждаме в становището на 

техническите експерти, предложението е за редовни срещи между 

експерти на ИО, „Сиела Норма” и ЦИК. Предлагам този въпрос да 

бъде изяснен на среща в ЦИК в присъствието на експерти. Няма 

нужда от писмо с оглед кратките срокове. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие между кого и 

кого предлагате среща? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Как така извън нас ще става? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали им 

възложихме с протоколно решение? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Госпожо председател, аз си изразих 

мнението. Това, че Вие сте на различно, не означава, че ще си 

оттегля предложението. Това е моето мнение. Извън микрофон 

обсъдихме нещата. Някои колеги, които са със специално 

образование, притежават повече компетентност, притежават повече 
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информация. За да не останем загубени в документите, аз предлагам 

да става срещи.  

Аз, колкото и профански да звучи, не виждам как на този 

етап ще изменям файлове, залегнали в компютърната обработка. Ако 

е възможно от техническа гледна точка, нека го изяснят с прости 

думи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: „Сиела Норма” иска нещо, нашите 

експерти казват: „Общо взето е добре”, но производител на този 

формат е ИО. Предлагам да искаме становище до ИО, защото 

отговорността е наша, уважаеми колеги.  Затова вчера исках целият 

поток на информация да бъде систематизиран – входящ, изходящ, 

защото точно тези са тънките моменти според мен. 

В резюме: становище на ИО, предоставя ни се и като го 

видим, казваме: „действаш или не действаш”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моето мнение е, че трябва да 

решаваме нещата в оперативен порядък. Да се натовари един човек, 

който след 15 минути да ни даде отговор какво трябва да се направи 

в случая. Никакви срещи нови със „Сиела Норма” за една чертичка. 

Моля ви се: проваляме изборите! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от всички 

изказвания само госпожа Ганчева направи предложение. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ:  И аз направих предложение – след 

15 минути да се докладва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тези предложения 

са взаимоизключващи се. Ще гласуваме по реда на тяхното 

постъпване. 

Предложението на господин Чаушев беше да се изиска 

становище на ИО, каквото е и писмото, подготвено до ИО. Аз 

допълних дали да не изпратим до ИО и становището на IT 

експертите. 
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Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Да не остана неразбрана с оглед 

изказванията на колегите, аз не предлагам среща със „Сиела Норма”. 

Аз предлагам среща между нашите специалисти и ИО, защото 

считам, както и колегата Чаушев каза, че ЦИК независимо от 

експертите, които наема, и независимо от ИО, тя носи отговорност 

за вземането на каквото и да било решение. Аз считам, че членовете 

на Комисията трябва да са абсолютно наясно какво и как гласуват с 

оглед техническата експертиза, която ги подпомага, в лицето на 

техническото ни звено и с оглед компютърната обработка, която 

възлагаме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всичко това е така, 

колеги. Ще ви помоля да сте малко по-търпеливи. 

Естествено, че чух, госпожо Ганчева, че правите 

предложение със „Сиела Норма”. Щях да довърша и подложа на 

гласуване Вашето предложение за среща между експертите. Нали 

така, или пак нещо не съм разбрала? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще Ви помоля, госпожо 

председател, да не правите коментари за моето търпение. Това, че си 

изказвам мнението, правя предложения и вземам думата, за да го 

доизясня, с оглед изказванията на колегите, в никакъв случай не 

означава, че не съм търпелива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на  гласуване предложението на госпожа Ганчева за уточняване на 

този въпрос в работно обсъждане в ЦИК с експертите и ИО. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), 

против – 4 (Емил Войнов,  Камелия Нейкова, Росица Матева и 

Цветозар Томов). 

 

Колега Войнов, това предложение беше подкрепено с 

необходимото мнозинство. Моля да редактирате Вашето писмо до 
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ИО с предложение за обсъждане на място в ЦИК на поставения 

въпрос и да организирате работното обсъждане в тази част. 

Имате ли друг доклад? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. Във връзка със същото писмо съм 

подготвил писмо до „Сиела Норма” във връзка с искането им за 

уточняване на 9-цифрения номер на секциите за местните избори. В 

писмото ги уведомяваме, че единният номер на всяка избирателна 

секция се състои от 9 цифри, като първите две са номерът на 

областта, следващите две са номерът на общината, последните три 

са номерът на секцията в общината и тези цифри са налични в 

изпратения им списък. Петата и шестата цифра са нули. Предлагам 

да им изпратим това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли въпроси към докладчика, или друго 

предложение? 

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Защо просто не им изпратим целите 

номера в един файл, който може да бъде подготвен за двадесетина 

минути? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз лично нямам време – половин час, за да 

го напиша, защото това са 128 номера. Цифрите ги има, но са в 

отделни колони. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колоните могат да се обединят. Аз съм 

съгласен да ги напиша. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

правите ли предложение по-късно да се изпрати писмото, като се 

изпишат номерата на избирателните секции? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Правя предложение да ми даде файла, 

да ги изпиша и да ги изпратим на „Сиела Норма”, за да няма повече 

разправии по тази тема. 

РОСИЦА МАТЕВА: Нали е EXEL-ски файл? Той може да се 

извлече, не е необходимо да се преписва. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може, да. Аз ще оформя файла и ще го 

пусна в мрежата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля с колегата 

Войнов по-бързо да организирате преработването на писмото с по-

подробна информация, за да може в следобедната част да се 

подложи на гласуване. 

Имате ли друг доклад? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като в списъка с 

кандидати за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, 

„Сиела Норма” ни е изпратила списък с трима кандидати, като не е 

включен кандидатът от ВМРО Йото Димитров Добрев, предлагам да 

им изпратим писмо, в което да ги уведомим, че с Решение № 365-

МИ от 14.06.2021 г. на ОИК – Плевен, са обявени кандидатите за 

участие в произвеждането на частичен избор за кмет на кметство 

Ясен на 27.06.2021 г., като под № 9 в бюлетината следва да бъде 

включен Йото Димитров Добрев, предложен от ПП ВМРО –

Българско национално движение. Писмото е в папката с моите 

инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, по това писмо имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов 

да изпратим до „Сиела Норма” информация за включването на 

господин Добрев в бюлетината за участие в частичните избори за 

кмет на кметство Ясен. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветозар Томов), 

против – няма. 

 

Колеги, за кратко определям господин Димитров да води 

заседанието. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо е с вх. № НС-03-111 от 

16.06.2021 г. Писмото е от администрацията на Министерския съвет, 

която ни изпраща по компетентност писмо от Г.        П.         . Тъй 

като същото писмо е докладвано пред ЦИК на 15.06.2021 г., 

предлагам и това писмо да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, 

господин Войнов. В писмото се повдигат всякакви въпроси, 

свързани с гласуването, аз го погледнах – вида машини, които 

използваме, и други подобни неща, които много трудно са 

доказуеми. 

 

Преминаваме към следващата трета точка - 

Точка 3. Медийни пакети. 

Колеги, от вчера са останали 10 договора, които трябва да 

одобрим. 

Първият проектодоговор е НС-24-387 от 16.06.2021 г. е 

сключен между Тенис Медия и Партия на зелените. Особеност на 

договора е, че Тенис медия не е регистрирана по ДДС, въпреки че 

ние винаги обявяваме цените, включващи ДДС. Те няма как да го 

включат.  

Имаме декларация от Тенис Медия, в която декларират, че не 

са регистрирани по ДДС. Стойността на поръчката е 3000 лв.  

Имате думата, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Този разпространител публикувал ли си е 

тарифата? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като Вие и 

миналия път зададохте този въпрос, сътрудникът е проверил всеки 

един от договорите и всеки един от доставчиците дали е обявил 

тарифата на страницата си. Според него – да. Всички тези десет, 

които ще докладвам, имат обявени тарифи на своите страници. 

Предлагам да минем към гласуване, одобрявайки този 

договор, който е между Тенис Медия и Партия на зелените на 

стойност 3000 лв. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов  и Севинч 

Солакова), против – няма. 
(След почивката.) 

 

Следващата преписката е с вх. № НС-24-388/16.06.2021 г. за 

договор отново на партия на Зелените, която е сключила договор с 

„Метрорадио“, всъщност това е БГ Радио. Имат наличност в своя 

пакет и няма причина да не одобрим този договор. Вътрешният 

договор е с № 12-235 за „Метрорадио“ ЕООД. 

Повтарям, стойността на договора е 2 хил. 392,044 лв. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение. 

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

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

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Силвия Стойчева); 

против – няма. 

С вх. № НС-24-386 ни е представен договор за одобрение 

между политическа партия МИР, представлявана от Симеон Славчев 

Славчев и Българска национална телевизия. Договорът е на стойност 

3 хил. лв. и включва две услуги, които са договорени между 

страните. 

Всичките тези договори са в папката медийни пакети, ако 

някой иска да погледне по-подробно, може да ги види – там са по 

дати. 

Предлагам да одобрим договора с протоколно решение. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам да ги гласуваме анблок. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ако 

решите, че можем да ги гласуваме анблок, ще изчета само номерата, 

стойностите, страните. Повтарям, че досега винаги сме ги гласували 

договор по договор. Нека да вземем решение пакетно да одобрим 

няколко договора, които са сключени, така че към тях нямаме 

бележки. 

Подлага на гласуване решението пакетно да ги одобряваме, 

след което ще премина към това изчитане. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър 

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

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Благодаря Ви, господин Войнов. 

От тук нататък ще изчета номерата на шест договора, както и 

страните, между които са сключени тези договори за одобрение. 

Първият е с вх. № НС-24-392/16.06.2021 г. и представлява 

договор между Радио и телевизия CITY и партия на Зелените на 

стойност 2213 лв. 

Следващият е с вх. № НС-24-398  и представлява договор 

между Нова News и RT Net отново с партия на Зелените. Стойността 

на договора е  979, 020 лв. 

Третият договор е с вх. № НС-24-390 отново между Радио и 

телевизия  CITY и партия на Зелените и на стойност 1424, 002 лв. с 

ДДС. 

Следващият договор е с вх. № НС-24-375 между Българското 

национално радио и ПП „Пряка демокрация“ на стойност 2 640 лв. с 

ДДС. 

Следващата преписката е с вх. № НС-24-376 за договор между 

Телевизия „Евроком“ и Българския национален съюз „Нова 

демокрация“ на стойност 33 299 лв. и с ДДС става 39 959, 004 лв. 

Документите са изрядни, каквито очакваме.  

Последната преписка е с вх. № НС-24-377 за договор между 

партия „Атака“ като възложител и Българската национална 

телевизия като изпълнител. Договорили са се за няколко интервюта 

в сутрешния блок „Денят започва“. Стойността на договора е 

12 хил. лв. и с допълнителни услуги става общо 21 хил. лв. с ДДС. 

Това са договорите, които трябва да одобрим. 

След като решихме, че можем пакетно да ги одобрим, да 

гласуваме протоколно решение, с което да одобрим договорите, 

които изчетох. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 
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Благодаря Ви, колега Войнов. 

От тук нататък преминаваме към запитванията, които отново 

ще предложа да гласуваме пакетно, с изключение на едно. 

Първото запитване е през Еко Новини.BG относно партията на 

Зелените и споменатия доставчик. Проблемът на този доставчик е, 

че той не ни е съобщил в сроковете по Изборния кодекс тарифата, по 

която ще работи с партии в рамките на кампанията и поради към 

този момент непоправимо нарушение на Изборния кодекс, 

предлагам да не одобрим тази заявка, въпреки че партията на 

Зелените все още има своите 2 хил. лв., каквито е заявила в 

запитването. Тъй като това е отказ, ще се напише служебно писмо, а 

и предлагам да одобрим с протоколно решение, че отхвърляме 

заявката. 

Подлага на гласуване това протоколно решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следват десетина заявки, които ще изчета по номерата с 

входяща поща: вх. № НС-240393/16.06.2021 г., с който ПП МИР е 

направила запитване за Web Ground – дали е възможно да бъде 

сключен договор на стойност 10 хил. лв. с ДДС. Предлагам да 

одобрим заявката, имат в своя пакет още 10 хил. лв.  

Следващата заявка е с вх. № НС-24-383/16.06.2021 г. между 

Гражданска платформа „Българско лято“ и Българска национална 

телевизия на стойност 4500 лв. Предлагам да одобрим тази заявка. 

„Труд Медиа“ ЕООД и  Политическа партия – БРИГАДА са се 

договорили за обща цена на стойност 2250 лв. по едната част от 

договора. Договорът е сложен, с различни компоненти – две 

вестникарски страници под форма на интервюта, като общата му 

стойност е 6 хил. лв. Предлагам да одобрим това запитване. 

Следва запитване с вх. № НС-24-384/16.06.2021 г. от 

Netinfo.bg и КП „Национално обединение на десницата“ (КОД, 

БЗНС, БДФ, СЕК). Това е заявка, чиято стойност е 16 809 лв. с ДДС. 

Запитване с вх. № НС-24-381/16.06.2021 г. отново заявка този 

път между Българско национално радио и ПП „България на труда и 
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разума“, на стойност 2217, 060 лв. Предлагам да одобрим тази 

заявка.  

Следва Телевизия „Евроком“ и ПП „България на труда и 

разума“. Стойността на предложението е за 15 968, 004 лв. с ДДС – 

имат толкова в пакета. 

Запитваме с вх. № НС-24-374/15.06.2021 г. между Радио Fresh 

и партия на Зелените, които са заявили стойност 7 988, 028 лв. с 

ДДС. 

 Запитване с вх. № НС-24-372/15.06.2021 г. за договор между 

Нова телевизия и партия на Зелените на стойност 2995,074 лв. 

 Запитване с вх. № НС-24-370/15.06.2021 г. от КП Национално 

обединение на десницата (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) – Владимир 

Йончев и „Офф Медия“ АД. Стойността е 2190 лв. 

Последното запитване е с вх. № НС-24-367/14.06.2021 г. за 

медиен пакет на ПП „Глас народен между“ и „Офф Медия“ АД. 

Стойността на пакета е цялостен – 40 хил. лв., тост изчерпателно 

заявена. 

Предлагам да гласуваме в пакет одобряването на всички тези 

запитвания, тъй като партиите, направили запитванията, разполагат 

все още със средствата. 

Господин Войнов, моля да включите система – подлагам на 

гласуване докладваните ви запитвания. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Преминаваме към точка 3а. Проект на решение за промяна в 

състава на Общинска избирателна комисия. 

Господин Чаушев, имате думата. 

 

Точка 3а. Проект на решение за промяна в състава на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение за промени в състава на ОИК – Вършец, 

област Монтана. Поради смърт на член на ОИК – Вършец, сме 

получили предложение за попълване на мястото с вх. № МИ-10-23/ 

11.06.2021 г. На мястото на Антоанета Иванова Кацарова-Милкова, 
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като зам.-председател на ОИК – Вършец, да бъде назначен Пепи 

Севдалинов Недков със съответното ЕГН. 

Към предложението на упълномощен представител на 

политическа партия „Движение за права и свободи“ са приложени 

съответните документи: копие от диплома за завършено висше 

образование със съответната декларация. Също така сме получили 

от Община – Вършец и акт за смърт.  

Предлагам да установим предсрочно прекратяване 

пълномощията на Антоанета Кацарова-Милкова, да се анулира 

издаденото удостоверение и да назначим за заместник-председател 

на ОИК – Вършец, Пепи Севдалинов Недков със съответното ЕГН. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Чаушев, трябва да получите и номер на решението. 

Колеги, предлагам да гласуваме решение, с което да извършим 

замяната в ОИК – Вършец. 

Процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колега Чаушев, не мога да Ви дам номер сега, тъй като имам 

само последно решение, но трябва да го потвърдя. Малко ще 

изчакате и ще получите номера на Решението. 

Следва точка 3б. Искане за изплащане на възнаграждение на 

ОИК. 

Думата има госпожа Стойчева, която ще докладва искане за 

изплащане на възнаграждение на ОИК. 

 

Точка 3б.  Искане за изплащане възнаграждение на ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за 

изплащане на възнаграждение на членовете на Общинска 

избирателна комисия – Кнежа, за дадено дежурство на 8 юни 2021 г. 

и проведено заседание на 10 юни тази година. Дежурството е 

осъществено от председател, секретар и член, и е във връзка с 

подготовката на заседанието, на което са прекратени предсрочно 

пълномощията на общински съветник в Общински съвет – Кнежа, 
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поради подаване на оставка и обявен за избран следващият от 

съответната листа за общински съветник. Към искането са 

приложени контролен лист и счетоводна справка, като размерът на 

исканото възнаграждение е на стойност 724, 085 лв. заедно с 

осигурителните вноски. 

Предлагам да одобрим искането за изплащане на 

възнаграждението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Подлагам на гласуване направеното предложение на колегата 

Стойчева. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 

няма. 

Благодаря, госпожо Матева. 

Друг докладчик не е вписан в дневния ред по тази точка. 

Продължаваме с точка четвърта: Доклад относно 

разяснителна кампания. 

Госпожо Стойчева, заповядайте да докладвате. 

 

Точка 4. Доклад относно разяснителна кампания. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали от 

днешното заседание с вх. № НС-25-41/15.06.2021 г. може да се 

запознаете с изпратена от госпожа Д.     И.     оферта във връзка с 

наше писмо относно преработката на три броя анимирани 

видеоклипа, актуализиране на логото им по графиките на 

кампанията с акцент върху машинното гласуване, както и 

актуализиране на статичните банери за интернет сайта на 

Централната избирателна комисия и за фейсбук. Моля да се 

запознаете с офертата. 

Колеги, ако сте се запознали, госпожа Стоянова ще представи 

становището на юристите относно възможността за реализиране на 

тази оферта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докато се запознавате 

с офертата, да ви кажа, че получихме становището на юристите – 

има го в моя папка от днес под № ЦИК-09-215/15.06.2021 г. Там 

колегите обстойно излагат възможностите за приключване на тези 

дейности, като по отношение на дейностите, които ще извършва 

„Адвер Тех“ ООД, предлагат с оглед прогнозната стойност и 

кратките срокове да приложим процедура по пряко договаряне по 

чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки – пряко договаряне с определени лица, за да 

можем да приложим сроковете по § 3 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс. Това е по отношение на тази 

оферта. 

Извън това, използвам случая, че съм на микрофон, да кажа, че 

по отношение на договорите за другите части от разяснителната 

кампания, които касаят Българската национална телевизия и другите 

телевизии, там твърдят, че тези дейности попадат извън обхвата на 

Закона за обществените поръчки – чл. 13, ал. 1, т. 5, така че там 

директно може да се премине към сключване на договор, след като, 

разбира се, Централната избирателна комисия се обедини около 

общо становище за възлагане на тези дейности на съответните 

медии. Приключих с доклада. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Стойчева, предлагате с протоколно решение да приемем 

офертата. 

Колеги, предлагам да одобрим доклада. От тук нататък трябва 

да се продължи с одобряване на съдържанието на банерите, логото и 

новите видеоклипове, акцентът на които ще бъде машинното 

гласуване. 

Подлагам на гласуване и с протоколно решение да одобрим 

съдържанието на предложението. 

Гласували 9 членове на ЦИК: За – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 
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Колеги, на база на това, че одобрихме току-що предложената 

оферта, ви предлагам да гласуваме протоколно решение за 

процедурата, по която ще се извърши договарянето, а именно пряко 

договаряне с определени лица на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във 

връзка с чл. 182, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.  

Господин председателстващ, моля да подложите на гласуване 

това предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, подлагам на гласуване предложението да се избере 

процедурата пряко договаряне по предложението, направено от 

„Адвер Тех“ ООД. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, моля в папка „Разяснителна 

кампания“, която е извън индивидуалните папки да погледнете 

текстовете на трите клипове, тематично озаглавени „гласуване на 

избиратели с увреждания“, „гласуване с машина“ и „гласуване на 

карантинирани“, за да одобрим текстовете към тези видеоклипове и 

да може да започне изработването им.  

Колеги, виждам, че по първия клип нямате забележки. 

Следващият клип е относно гласуване с машина. Проследете 

действията, за да не пропуснем нещо. Това е краткото извлечение, 

което можахме да направим въз основа на подробното обяснение в 

предишния текст, който изпратихме до БНТ за гласуване с машини. 

Имайте предвид, че когато се произнася устно, текстът звучи 

по различен начин – не както го четем сега, а и когато е онагледен 

със съответната анимация, също ще изглежда по различен начин. 

Предлагам да остане във варианта, който е предложен и след 

като ни изпратят проекта на клипа, ако имаме забележки, тогава ще 

ги отразим. 

РОСИЦА МАТЕВА: Тук трябва да поясним, че всъщност 

картата не влиза цялата. 
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да, те ще покажат, че влиза до 

половината. В 30 секунди това едва ли ще може – за лекото 

щракване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не 

харесвам последното „вземете разписката от машината, сгънете я на 

две и я дайте заедно с картата на член от Комисията“. Значи не бива 

да я предавате, а да я пуснете в кутията, разбира се, въпросната 

разписка.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: „Вземете разписката от машината, 

сгънете я на две, пуснете я в кутията, върнете картата на член от 

Комисията“. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Може само „сгънете я“, то е ясно, че 

ще я даде на член от Комисията. „Върнете картата“ – ясно е, че ще се 

върне. Последното изречение ще звучи така: „вземете разписката от 

машината, сгънете я, пуснете я в кутията, върнете картата на 

Комисията“. 

Колеги, други корекции по текста на този клип? 

Погледнете текст 3  – гласуване карантинирани. Колеги, 

имайте предвид, че ние не сме приели решението за начина на 

гласуване на карантинирани. Изброени са само действията, които 

избирателят следва да предприеме, както са посочени в Изборния 

кодекс, като не е посочена начална дата, от която може да се подава 

заявлението, както и крайна дата. Ако прецените, че трябва да го 

включим, можем да го направим в предпоследното изречение. По-

рано от 27 не може да бъде. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: „Заявления се подават от 27 юни 2021 г. 

до изборния ден включително чрез интернет страницата на 

общинската администрация, интернет страницата на Централната 

избирателна комисия по мейл…“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вижте, може да са 30 секунди, общо взето 

визуалното действие, например картинките, така ли? Нашият текст 

само ще обяснява картинките. В този смисъл наистина трябва да са 

по-кратки, но ще дадем картинка. Така по-скоро ще заложим с 

цифра на образ, отколкото на слух. Това ми е идеята. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Стоянова, Вие имате ли предложения? 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Това исках да кажа, един слайд измежду 

другите кадри, на който се виждат двете дати и се изговарят 

едновременно с този слайд. Кадър, в който се вижда 27 и 11, и 

гласът който казва: заявления се подават от 27 юни до 11 юли 

включително. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Само че: по мейл, писмена форма, пълномощни, по пощата или факс 

– това е много дълго.  Не знам дали трябва да се изброява по този 

начин, или да се потърси малко по-съкратен вариант. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Нали в крайна сметка ние го даваме като 

текст, който не е задължително изцяло да се изговаря, но трябва да 

се визуализира, така че трябва да подскажем какво да се визуализира 

и те, докато казват в писмена форма, могат да напишат: 

пълномощни, поща, факс дори на един екран. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Самото визуално решение – ще видим в клипа, но без съмнение са 

много думите и са разнообразни. Това ще е предизвикателство за 

този, който ще трябва да измисли визуалния вариант на всичко това. 

Колеги, имате ли коментари на текста за клип 3. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ще прочета последното изречение: 

„Заявления могат да се подават от 27 юни до 11 юли включително 

чрез интернет страниците на общинската администрация, на ЦИК, 

по имейл, в писмена форма, чрез пълномощник по пощата или 

факс“. 

Предлагам да одобрим текстовете с протоколно решение, 

както ги коригирахме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението да одобрим с протоколно решение 

материалът, през който минахме. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева и Силвия Стойчева); против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Последно, преди да приключим, 

заедно с одобрените текстове да изпратим на „Адвер Тех“ и приетия 
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нов слоган от Централната избирателна комисия „Избираш ти!“, за 

да може да бъде монтиран върху новите банери. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, да гласуваме протоколно решение за изпращане на новия 

слоган и той да се появи при нас, във фейсбук и на всички места, на 

които се появява този слоган. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

Връщаме се към точка 1 от дневния ред: Доклади по 

административни преписки. 

Имате думата, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви в 

спешен порядък информация във връзка с предходния ми доклад –

получената информация от ГД ГРАО в резултат на проверката, 

която е извършена на кандидатските листи на РИК – Враца. Те са 

качени във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Хубавото за Плевен е, че има само четирима кандидати, на 

които са сгрешени имената и на един е сгрешено ЕГН. Районната 

избирателна комисия ще ги коригира.  

Във Враца имаме двама кандидати, които са под 21 години и 

няколко сгрешени имена и ЕГН. Предлагам ви да одобрим с 

протоколно решение незабавното изпращане на резултатите от 

проверката на РИК – Враца, и РИК – Плевен, за предприемане на 

съответните действия в изпълнение на Изборния кодекс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Режим на гласуване, за да изпратим тези корекции в съответните 

РИК-ове и да извършат корекциите. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева,); против – няма. 

Преди да преминем в точка „Разни“, да попитам има ли някой 

още някаква преписка по предходните точки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо до 

общинските избирателни комисии за частичните избори предлагам 

да дадем разрешение на основание т. 7 от Решение № 1823-МИ от 

9 юни 2020 г. да публикуват на интернет страницата си бюлетината 

за гласуване в съответния частичен избор за кмет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Преминаваме към гласуване на протоколно решение 

общинските избирателни комисии да оповестят на страниците си 

бюлетината, с която ще се гласува на 27 юни 2021 г. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева,); против – няма. 

Господин Чаушев номерът на Вашето Решение, което вече сме 

уточнили е: Решение № 245-МИ от 17 юни 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка пета: „Разни“. 

Заповядайте, господин Димитров по точка „Разни“. 

 

Точка 5. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Мисията на ОССЕ ни е изпратила писмо, с което иска 

съдействие за организиране на среща с представители на „Сиела 

Норма“. Скоро добавихме акредитация на един от членовете, който 

се занимава с технологии и той иска да се срещне със „Сиела 

Норма“ АД. Предлагам да го прехвърлим на Ц……, за да организира 

срещата. 

Следващото, което докладвам, е грама от постоянното 

присъствие във Виена. Тя е свързана с мисията за наблюдение на 

предсрочните парламентарни избори в Молдова и намерението да 

бъдат изпратени 200 краткосрочни наблюдатели. При нас е 

препратена от Министерството на външните работи. Докладвам ви 

го за сведение. Преписката е голяма. Обикновено изпращаме този 

тип съобщения на гражданския съвет, за да ги информираме. Това са 

двете преписки, които докладвам за сведение. Друг доклад нямам. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, в моя папка от днес е писмото, което ви предлагам да 

изпратим до министъра на финансите, за което ви споменах в 

началото на днешното заседание. То е във връзка с проведените 

срещи в Централната избирателна комисия – първата между 

Централната избирателна комисия, министъра на финансите и 

господин А.            Р.            , и конферентната връзка с господин 

Франс Гуннинк, и ангажиментите, които са поети от страна на 

производителя на машини, и условията, които са поставени от тях в 

офертата, която получихме във вчерашния ден. 

В проекта на писмо съм пропуснала да напиша: Приложение 

съгласно текста. Предлагам ви да изпратим съдържанието на 

офертата, тъй като в нея се съдържа искането, включително и за 

авансовото плащане. 

Имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване изпращане на писмо до министъра на 

финансите с това съдържание, като ще добавя в приложение 

депозираното в Централната избирателна комисия финансово 

предложение. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – 2 (Георги Баханов и 

Йорданка Ганчева). 

Благодаря. Колеги, използвам възможността, току-що ми беше 

предадено от администрацията писмо с вх. № ЦИК-06-11/30 от 17 

юни 2021 г. от „Сиела Норма“, с което ни изпращат проект за 

сценарий на клиповете за обучителен видеоклип за членове на СИК 

и обучителен видеоклип за гласоподаватели за местните избори и 

същите за парламентарните избори. Току-що го получавам и ви го 

докладвам за сведение. Ще го разпределя на колегата Войнов и ще 

бъдат публикувани в неговата папка от днешното заседание, за да ги 

обсъдим в следобедното заседание. 

Колеги, имате ли други доклади? Няма. 

С това прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 15,00 ч., след което ще продължим до 
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16,00 ч., когато трябва да проведем работна среща с експертите на 

„Информационно обслужване“ и след срещата ще продължи 

останалата част от заседанието. Благодаря. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме заседанието. 

Госпожо Ганчева, заповядайте – имате предложение по 

дневния ред. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

току-що ми бяха разпределени преписки, свързани с изпълнение на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия и касаят 

финансови въпроси. Предвид спешността, по моя преценка, с оглед 

това, че е изразено становище, че Централната избирателна комисия 

ще бъде в забава, предлагам да бъде включена точка в дневния ред: 

Доклад по справка за извършени плащания и налични средства по 

изпълнителни листове 2021 г., ведно с контролен лист Р/ДИ  и 

преписка по този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви като 

нова точка 3в. 

Колеги, ще ви запозная с няколко писма, които постъпиха по 

време на прекъсване на заседанието и които смятам за важни и 

спешни.  

С вх. № НС-25-42/17.06.2021 г. от Българската национална 

телевизия са ни изпратили писмо с предложение за среща във връзка 

с предстоящата разяснителна кампания за произвеждане на изборите 

и машинното гласуване. Молят да организираме работна среща 

между представители на двете институции с оглед уточняване 

параметрите на сътрудничеството по проекта. Това е в отговор на 

наше писмо от 14 юни 2021 г., с което изпратихме искане за 

предоставяне на оферта за изработване на обучителни материали и 

клипове. Докладвам ви го за сведение. Ще го разпределя на госпожа 

Стойчева и госпожа Стоянова, които заедно с останалите колеги, 

които се занимават с разяснителната кампания, в оперативен 

порядък да организират такава среща. 
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Също така с вх. № НС-25-43/17.06.2021 г. от Българското 

национално радио са ни изпратили писмо относно излъчване на 

информационен клип за машинното гласуване, изработен от 

Българско национално радио. Приложен е и диск към писмото. 

Молят за нашето становище и за коректното съдържание на 

изработения от БНР разяснителен видеоклип. Докладвам ви го за 

сведение и ще го предам на колегите, които се ангажираха по-

детайлно с подготовката на разяснителната кампания. 

На следващото място, докладвам писмо с вх. № ЦИК-03-10/1 

от 17 юни 2021 г., изпратено от администрацията на Министерския 

съвет до Държавна агенция „Електронно управление“ АД с копие до 

Централната избирателна комисия и до заместник министър-

председателя по управление на европейските средства относно 

подадено искане за удължаване срока на проекта за изграждане и 

внедряване на система за дистанционно електронно гласуване.  

В писмото с обръщение към господин Темелков във връзка с 

постъпилото от тях писмо се изисква да представят коригиран 

формуляр за кандидатстване, в който поисканото удължаване на 

срока за изпълнение на проекта с три месеца – до 30 септември 

2021 г., е коректно отразено; както и план-график за периода до 

30 септември 2021 г., с конкретни срокове и задължения на 

отговорни служители от Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД и от Централната избирателна комисия, 

предвиждащ съгласуване на техническата спецификация от ЦИК и 

обявяване на процедурата за избор на изпълнител по Закона за 

обществените поръчки по дейност 2 на проекта. 

Колеги, докладвам ви го за сведение, като на този етап ще го 

задържа при себе си и ще се ангажирам с изготвяне на необходимите 

документи, като се запознаем по-обстойно от страна на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам ви предвид спешността на въпроса да преминем 

към точка втора „Машинно гласуване“, тъй като има важни въпроси, 

които възникнаха, пак казвам, по време на прекъсване на 

заседанието. Надявам се да са качени в папката на колегата Войнов. 

Ще ви помоля да погледнете в папката на колегата Войнов с 

вх. № ЦИК-06-6-310/17.06.2021 г.  
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Господин Тодоров е депозирал на ръка в Централната 

избирателна комисия допълнение и редакции към изпратения проект 

на договор във връзка с Решение № 217 на ЦИК. Разпределила съм 

го на председателя на комисията, която провеждаше обществената 

поръчка – господин Войнов, и към ръководителя на звено „Правно“ 

– господин Цачев, за да го насочи към юристите, които са 

ангажирани по обществената поръчка. Моля и всички членове на 

Централната избирателна комисия да се запознаят с направените 

бележки, за да може по-късно да вземем своето решение по така 

направените редакции. Това е засега от мен. 

Колега Войнов, заповядайте в точка: Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в сутрешното заседание 

ви докладвах писмото с вх. № ЦИК-06-11-28/16.06.2021 г., с което 

„Сиела Норма“ АД моли да им бъде изпратен списъкът на 

избирателните секции за частичните избори на 27 юни 2021 г., в 

които ще се произведе машинно гласуване, с пълния номер на 

секциите. Тъй като вече списъкът е коригиран с пълния номер на 

секциите – качен е в моя папка, предлагам да изпратим на „Сиела 

Норма“ АД този списък с едно придружително писмо, в което да ги 

уведомим, че изпращаме списъка на избирателните секции за 

частичните избори на 27 юни 2021 г., в който ще се произведе 

машинно гласуване с пълния номер на секциите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване предложението на колегата Войнов за изпращане на 

вниманието на „Сиела Норма“ номерата на избирателните секции за 

частичните избори, в които ще има машинно гласуване. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колега Войнов, имате ли друг доклад? Може би по приемо-

предаването, което направиха от „Сиела Норма“. Господин Тодоров 

твърдеше, че снощи е приключила работата по предаването, а се 

оказа, че не е започнала. 
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Колеги, тъй като колегата Войнов ще ни докладва малко по-

късно, подлагам на гласуване създаването на нова точка 3в. в 

дневния ред: Доклад по справка за извършени плащания по 

изпълнителни листове от 2021 г. с докладчик госпожа Ганчева. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Ганчева по точка 3в. 

 

Точка 3в. Доклад по справка за извършени плащания по 

изпълнителни листове от 2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, поисках да бъде допълнен дневният ред с тази точка с 

оглед това, че по становище на администрацията на Централната 

избирателна комисия, след протоколно решение за изпращане на 

писмо и след липса на становище, въпреки възлагането от 

докладчика, сега излиза, че едва ли не ние сме в забава с оглед, че 

става въпрос за разходване на средства от държавния бюджет и все 

пак председателят е отговорен с оглед решенията, които взимаме. За 

да не търпим санкции за това, че не сме преценили правилно – ще ме 

извини госпожа Солакова, защото е ръководител на финансовите 

въпроси, тъй като считам, че тези въпроси трябва да се обсъждат и 

работно. 

Колеги, справката, която се представя днес, е, забележете, на 

вниманието на Йорданка Ганчева като член на Централната 

избирателна комисия, при все че Централната избирателна комисия 

има протоколни решения. Точно с протоколно решение беше прието 

тази справка да бъде предоставена на вниманието на Централната 

избирателна комисия, която е поканата за доброволно изпълнение, с 

която ни беше предявен изпълнителен лист от господин Радосвет 

Радев и беше поставен 7-дневен срок. Докладвах тази покана за 

доброволно изпълнение, Комисията реши да бъдат предвидени 

средствата в бюджета, за да се изплати сумата по това вземане от 

господин Радев от следващата бюджетна година предвид липсата на 
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изразено становище за налични парични средства. Липсваше и 

контролен лист, въпреки че аз като докладчик, веднага след 

получаването на поканата, съм възложила в спешен порядък да се 

изрази становище по поканата от финансова и правна гледна точка 

със срок до следващо заседание – резолюцията е от 9.06.2021 г., след 

което ние си приехме протоколното решение. Изискахме справка от 

счетоводството въз основа на протоколното решение какви парични 

средства има и така нататък. Гласувахме писмо. По хода на 

резолюциите, след моята, като докладчик, с която съм запознала 

администрацията – предполагам и тя гледа, защото основното ѝ 

занимание, доколкото на мен ми е известно, е да гледа заседанията, е 

видно, че по всички протоколни решения, които сме приели, 

отбелязвам, че липсва резолюция на директора на дирекцията освен 

възлагането примерно за становище на госпожа Манолова по цялото 

движение на преписката и въобще по въпроса, който се засяга. Няма 

да правя предложение в тази посока, но считам, че е отговорност на 

директора на дирекция „Администрация“ всички преписки след 

възлагане от докладчик да бъдат изрядно попълнени с необходимите 

становища, за да може Централната избирателна комисия да вземе 

решение при ясни обстоятелства.  

От хода на преписката не става ясно какво се е случило с 

възлагането по изготвяне на писмо – това писмо дали е изпратено и 

кога е изпратено, като моята препоръка беше да бъде в срока, който 

е посочен в поканата за доброволно изпълнение.  

Освен тази справка за извършени плащания и налични 

средства, представена на моето внимание, но, считам, че това е в 

изпълнение на протоколно решение, тя следва да бъде представена 

на вашето внимание от главния счетоводител. Тук липсва главният 

счетоводител да е съгласувал с финансовия контрол какво се случва. 

Намирам по преписката контролен лист от 16.06.2021 г., като, 

забележете, по справката става ясно, че остатъкът от планираните и 

неизразходвани средства е в размер на 5 084 лв., което позволява да 

бъдат изплатени дължимите от Централната избирателна комисия 

суми по изпълнителен лист със съответния номер, в размер на 

360 лв. Контролният лист ще бъде издаден преди извършване на 

плащането.  
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Становището е входирано на 17.06.2021 г., видно от номера 

му, а контролният лист е издаден от 16.06.2021 г. – не нам защо. В 

становището има забележка, че ще се доведе до забава по 

изпълнението, ако не платим сега. 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, аз считам, 

че единственото, което мога да направя като докладчик, с оглед 

разходването на държавни средства, изразените становища от 

отговорните служители, е да предложа да одобрим с протоколно 

решение това плащане. 

Колеги, обръщам ви внимание: считам, че администрацията не 

може със своите действия да поставя Централната избирателна 

комисия в положение, при което се оказва, че нейните решения едва 

ли не ощетяват другите субекти, които комуникират по някакъв 

начин с Централната избирателна комисия, какъвто е конкретният 

случай. В конкретния случай имаме едно писмо до лицето, което е 

подало, че няма налични средства и едва ли не ще бъдат предвидени 

в следващата бюджетна година, едва ли не Централната избирателна 

комисия и председателят ще бъдат в забава, ще трупат и кумулират 

едни излишни разходи във връзка с държавни средства, така че аз ще 

предложа незабавно плащане по този изпълнителен лист. 

Отделни са въпросите, които поставих, считам че са много 

сериозни с оглед организацията и на плащането, и на решенията на 

Централната избирателна комисия, отделен е въпросът какво се 

случва, ако след един месец имаме предявено вземане в рамките на 

сума, превишаваща този размер по справката за извършени 

плащания и налични средства по изпълнителни листове. Това е 

моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, ще 

Ви помоля, тъй като има по-активно движение в залата, да повторите 

Вашето предложение, за да знаят колегите от Централната 

избирателна комисия какво точно ще подложа на гласуване. Много 

Ви моля да повторите. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, ще повторя: 

считам, че ние нямаме друг изход от ситуацията освен да одобрим 

плащане на този изпълнителен лист, предвид забележката, която е 

написана – че според администрацията не е приложим чл. 519, а 
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забавата на изплащането на дължимата сума може да доведе до 

натрупване на допълнителни разходи по присъденото вземане и аз 

лично като докладчик не мога да предложа друго решение, защото 

това няма да е коректно към Комисията и към Вас като председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да, такова 

становище е изразено от финансовия контрольор като бележка към 

контролния лист във връзка с предявеното искане за изплащане на 

адвокатско възнаграждение по изпълнителен лист. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ганчева, 

което е въз основа на изразеното становище на счетоводството и 

конкретно на финансовия контрольор, като лице, което осъществява 

предварителен финансов контрол при поемане на задължение. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, само за 

яснота: такъв липсваше, когато преписката беше предоставена за 

становище както от счетоводителя, така и от финансовия контрольор 

и прочие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, процедура 

по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева и 

Силвия Стойчева); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Колеги, връщаме се на тока първа: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 1. Доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с утрешния доклад за 

проверките, докладвам ви още едно писмо с вх. № НС-04-03-

117/17.06.2021 г., последно пристигнало от ГД ГРАО, с което ни 

информират, че са проверени допълнително изпратените кандидати 

от РИК – Ямбол, и РИК – Хасково. За РИК – Ямбол няма установени 

несъответствия, а за РИК – Хасково има само сгрешени ЕГН-та и 

имена. Предлагам да ги изпратим на колегите по електронна поща, 

за да ги прегледат. 
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Предложението ми е да препратим табличката с установените 

несъответствия на РИК – Хасково, за проверка. Мисля, че те са ги 

отстранили, но за всеки случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението да изпратим информацията за 

несъответствията на РИК – Хасково, за предприемане на действия 

по компетентност. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Още два бързи доклада. Писмо с вх. № НС-15-

461/17.06.2021 г. от РИК – Ямбол, които ни уверяват, че данните за 

кандидатските листи са проверени и коректно попълнени в 

системата. При тях няма грешка, което се установи и от току-що 

докладваната проверка от ГД ГРАО. 

Още едно писмо с вх. № НС-15-460/17.06.2021 г., с което РИК 

– Плевен, ни уведомяват, че информацията за кандидатските листи е 

коректно въведена в системата cik.is-bg.net своевременно още 

миналата седмица и са издадени удостоверения за кандидатите за 

народни представители. 

Предлагам на предстоящата среща с „Информационно 

обслужване“ АД да обсъдим въпроса и да установим причините, 

които доведоха до писмата, които изпратихме до районните 

избирателни комисии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

към точка втора „Машинно гласуване“. Заповядайте, колега 

Войнов. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в 15,05 ч. днес бе съставен приемо-

предавателен протокол във връзка с Договор за обществена поръчка 

№ 1 от 6 февруари 2021 г. с предмет на договора: Доставка на 

9600 специализирани устройства за електронно машинно гласуване 
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(СУЕМГ) и във връзка с изпълнение на задълженията по този 

договор, а именно Раздел I, т. 1.2. беше подписан приемо-

предавателен протокол между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД, с което „Сиела Норма“ АД предадоха 1 (един) 

брой запечатан плик с текст „парола“, 1 (един) брой запечатан плик 

с ръкописен текст на usb носител; заверено копие на договор за 

покупко-продажба на софтуер от 1 февруари 2021 г. между 

Смартматик и „Сиела Норма“ и 3 (три) броя екземпляра на проект на 

лицензионно споразумение от Смартматик и Централната 

избирателна комисия, като всеки екземпляр съдържа 9 (девет) броя 

страници. Това лицензионно споразумение е изготвено двуезично – 

на английски и български език. С това лицензионно споразумение се 

предоставят права на получателя – Централната избирателна 

комисия за ползване на софтуера, който е получен от Смартматик. 

Няколко страници е лицензионното споразумение. Качен е и 

приемо-предавателният протокол, след малко ще бъде качено и 

лицензионното споразумение. Засега това го докладвам за 

запознаване, тъй като трябва внимателно да се прегледа 

лицензионното споразумение, а също така не е ясно какво се 

съдържа в двата плика с надпис „usb носител“ и „парола“.  

Предлагам тези два плика да бъдат предадени на техническия 

екип към Централната избирателна комисия да направи проверка и 

експертиза на usb носителя. След като бъде направена проверка, да 

бъде съставена докладна записка от съответните експерти до 

Централната избирателна комисия, с която ще бъде потвърдено 

съдържанието на двата плика. В резултат на това и с оглед на 

установеното, ще се състави приемо-предавателен протокол за 

доставеното съдържание в записващото техническо устройство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, колега 

Войнов. Само ще Ви помоля каквото и на когото да се предава да е 

със съответните приемо-предавателни протоколи, дати, час и след 

приключване на работа с тези устройства да се заключат в касата, 

където се съхраняват и другите носители на чувствителни данни. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Коя е страната от „Сиела Норма“? Лицето? 

Същият ли е, или упълномощен представител? Ако няма 

упълномощен такъв, да му се изиска пълномощно веднага. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Веселин Тодоров се е подписал. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Втори въпрос: тъй като стана вече леко 

напрегнато, както и предполагах, предлагам – казах, че ще има 

приемо-предавателен протокол – предлагам, може и параноично да 

е, отварянето на този диск с нещо вътре в него, в някакъв си 

запечатан плик да бъде извършено в присъствие на упълномощен 

представител на „Сиела Норма“ АД – лично, да го гледат на екрана и 

лично да видят в крайна сметка какво има в този протокол. 

Трето, като направим този протокол в присъствието на „Сиела 

Норма“ АД, чак тогава да се подпише кое е налично в този диск и 

кое – не е.  

Освен това – някакви си лицензионни споразумения между 

кого и кого? 

По мои юридически термини споразумение значи отстъпки. 

Не знам вашето значение. „Споразумение“ е отстъпка по Закона за 

задълженията и договорите, както казах. Това споразумение в 

изпълнение на чл. 1 ли е или не е? Откъде се появи „лицензионно“? 

Както и да е, това ще го видя, като видя текста.  

Пак казвам, повишено внимание!  

Предлагам в присъствие на представител на „Сиела Норма“ 

АД да се установи съдържанието на това нещо, наречено диск. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това е задължително. В допълнение на 

това предлагам, когато се получават пликове от „Сиела Норма“ АД, 

а представителите на Централната избирателна комисия и 

представляващия или упълномощено лице да се подписват върху 

плика, за да има сигурност, че това е същият плик, който е предаден. 

Сега, когато се отваря, първата констатация, която трябва да се 

направи в протокола, е, че това е пликът, който по-рано е предаден 

на представителите на Централната избирателна комисия и се отваря 

в присъствието и така нататък.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

успяхте ли да си отбележите всичко, което колегите препоръчаха в 

извършване на приемо-предаването. Моля, тази част от 

стенографския протокол приоритетно да бъде представена, за да 

може всичко да бъде вписано в приемо-предавателния протокол, 

който ще се състави, след като се удостовери, както предложиха 

колеги: в присъствие на представители и на двете страни, а именно 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД – било 

лично, било чрез упълномощени представители да присъстват на 

разчитането на информацията от тези носители. 

Господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Искам реплика към господин 

Чаушев. 

Според мен това е излишно. Защо? Да си представим, че в 

присъствието на „Сиела Норма“ АД ние установим, че списъкът от 

файлове, който всъщност не е описан тук, наистина присъства върху 

флашката. Знаем ли ние тогава какво има на тези файлове? Ще 

кажете: „Ами, да, добре, ще се опитаме да ги декриптираме в 

присъствието на представител на „Сиела Норма“ АД.“ 

Да, но знаем ли ние дали този код, който те ни предават, 

наистина работи? С това искам да кажа: нека не ставаме смешни 

пред публиката и пред хората, които ни наблюдават в момента, 

защото когато се прави един търговски договор, когато се подписва, 

винаги присъства елемент на доверие.  

В нашия случай с договора със „Сиела Норма“ АД елементът 

на доверие е това, че директорът на „Сиела Норма“ е дал дума в 

кабинета на премиера. Това струва повече – може би Ви е смешно, 

но това струва повече, отколкото банковият залог. В техен интерес е 

нашият договор да приключи добре и в наш интерес. Тогава какви са 

основанията за съмнение? Аз лично нямам съмнение, че в тези 

предадени документи има в общи линии това, което те твърдят. Ако 

няма, ние това допълнително ще го уточним както е написано в 

приемо-предавателния протокол. Ако четете внимателно, там добре 

е записано, че ние не знаем какво има в пликовете. Самият директор 

на „Сиела Норма“ АД го каза пред мен – ние предаваме един плик на 

сляпо, тоест ние не го отваряме пред вас, за да проверим какво има 
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вътре. Това е въпрос на доверие. Това е, което исках да кажа. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

преди да Ви дам думата, колега Гаврилов, смятам, че Централната 

избирателна комисия освен чрез доверие трябва да работи и чрез 

документи, които са задължителни, когато става въпрос за такива 

процеси. Естествено, че Централната избирателна комисия има за 

цел максимално бързо да приключи работата по приемане на 

изпълнението на Договора от 6 февруари 2021 г. Без такава 

документация обаче, това не би могло да стане така, че да е 

окомплектовано всичко с необходимите документи, които се 

изискват от двете страни – не само от „Сиела Норма“ АД, но и от 

Централната избирателна комисия. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Вие ме изпреварихте, госпожо 

Председател. 

Аз всъщност исках да кажа, че при положение, че сме орган, 

който прилага законодателство и който работи в законови рамки, 

сме длъжни независимо от добронамереността ни и разбира се, 

всички онези принципи на гражданския оборот, сме длъжни да 

работим с документи и сме длъжни да изискваме всякакви гаранции 

в името на държавата и на съобразността на процеса. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дуплика. Разбирам господин Гаврилов, той 

не е юрист, той пребивава в едни други води, най-вече, изглежда, че 

превежда числа. Но числата ги трие наляво и надясно на лист 

хартия. Търговските взаимоотношения са съвсем друго нещо и те 

трябва да се документират. Така че доверие всекиму, но фактите в 

протоколи. Толкова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме 

ли тази тема? 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като имаше различни, обратно мнение, 

предлагам да се подложи на гласуване отварянето на флашката да 

бъде в присъствието на представител на „Сиела Норма“ АД. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да вървим 

напред, подлагам на гласуване предложението получените днес от 

Централната избирателна комисия външни носители с информация 

да бъдат отворени в присъствието на представители на Централната 

избирателна комисия и на „Сиела Норма“ АД, след което да се 

състави приемо-предавателен протокол за тяхното съдържание, а 

разчитането на тези носители ще бъде следващата стъпка, за която 

също трябва да се състави приемо-предавателен протокол. 

Ако за представителите на „Сиела Норма“ АД не присъства 

лично господин Тодоров, а негов представител, то той трябва да е 

снабден със съответното пълномощно.  

От страна на Централната избирателна комисия ви предлагам 

да присъстват колегите, които първоначално определихме да са 

ангажирани с тази дейност: господин Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Любомир Георгиев и колегата Любомир Гаврилов. 

Имате ли друго предложение? 

Подлагам на гласуване така формулираното от мен 

предложение въз основа на предложението на господин Войнов.  

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10  (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – 1 (Росица Матева). 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гласувах „против“, тъй като това 

е втори технически носител, на който ни се предава информация от 

„Сиела Норма“ в изпълнение на Договора от 6 февруари 2021 г. и в 

изпълнение на писмо, с което ние сме отправили искания до „Сиела 

Норма“ АД какви още допълнително инструменти и ключове трябва 

да бъдат предадени, за да може да се ползва софтуерът. 

По първото писмо, което беше от 8 юни 2021 г. ни беше 

предадена една флаш памет, която не е отворена в присъствието на 

„Сиела Норма“ и по тази причина гласувах против това сега отново 

да се случва. Може да се отвори в присъствието на членове на 

Централната избирателна комисия и на техническия екип, и като се 
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констатира, че продължават да липсват ключове, би трябвало да ги 

изискаме отново от „Сиела Норма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг 

доклад, колега Войнов? 

Колеги, моят доклад по тази точка ще остане за следващата 

част от заседанието, тъй като, виждам, че не е качен в папка с моите 

инициали. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ НС-00-587/17.06.2021 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване“ и е в отговор на наше писмо, с което им поискахме да 

ни предоставят списък на избирателните секции в страната, в които 

има повече от 299 избиратели, като за всяка секция да се посочи 

номерът на избирателната секция и адресът на секцията. Те ни 

изпращат този списък и списъкът е публикуван в моя папка „секции 

плюс над 299 избиратели за Народно събрание“.  

Видно от този списък е, че в него са включени 9401 секции, 

които са с над 299 избиратели. Тук възниква въпрос, аналогичен на 

този, който преди два дни дискутирахме за секциите с машинно 

гласуване в частичните избори на 27 юни. Този списък ли ще 

утвърдим като окончателен и във връзка с това, което колегата 

Чаушев спомена малко по-рано на заседанието? Дали ще приемем, 

че дори и да има някакви вече изменения, това са фиксираните 

секции. В тези секции ще има машинно гласуване, като вече на 

допълнителен етап, ако утвърдим тези секции, трябва да посочим 

евентуално в кои от тях ще има по две машини и въобще ще има ли 

по две машини. Това трябва да е решение на Централната 

избирателна комисия. Ако сега Комисията няма готовност, може би 

за запознаване това да го докладвам, но трябва в най-близко време 

да фиксираме тези секции, за да може изпълнителят да работи върху 

тяхната параметризация. 

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-11-31/17.06.2021 г. от 

„Сиела Норма“ АД и е във връзка с наше писмо, с което ги 

попитахме какво са свършили техниците по профилактиката на 

машините и ако има техници, сега с какво се занимават? Казват ни, 

че трите лица, посочени от нас с наличие на данни, няма да бъдат 
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допускани за работа в склада. Към днешна дата в склада са 

приключили дейностите по профилактика и техническо обслужване 

на машините. Дейностите са приключили преди седмица, като не е 

предвидено да се оформят документи, които да удостоверяват това. 

В момента няма лица, които да работят в склада. Предстои 

стартиране на работа в склада във връзка с подготовката на 

машините за частичните местни избори в рамките на следващата 

седмица. 

Относно въпроса от кого са наети лицата, които работят в 

склада? В склада се влиза за работа единствено след предоставяне на 

лицата за одобрение в Централната избирателна комисия, съответно 

подадена от Централната избирателна комисия информация към 

Министерството на вътрешните работи за това, съобразно 

изпращаните към Централната избирателна комисия писма за 

одобрение. Всички, работещи в склада лица, са наети от „Сиела 

Норма“ АД – единствено служители на „Карго-партнер“. Това писмо 

го докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за провеждането на работната среща. Докато започнем 

следващата част от заседанието, ви моля да се запознаете в моя 

папка с вх. № ЦИК-06-6-311 с днешна дата – предложение за 

архивиране на данните от флаш паметите, използвани на 

предходните избори – процесът, който върви по извличане на тези 

данни в Централната избирателна комисия въз основа на наше 

протоколно решение от 14 юни 2021 г. Предложението е подписано 

от външните експерти господин К.         и господин Ш.          и 

нашите колеги Гаврилов, Войнов и колегата Георгиев, който поради 

обективни причини днес не е тук, но и той е участвал в обсъждането. 

Моля да се запознаете, за да можем да кажем на групата, която 

извлича данните, как да организира процеса по прехвърлянето на 

данните – на какъв носител да бъде това. 

Прекъсвам заседанието до 17,30 ч. 

 

(След почивката.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия по-късно от 

обявения час, предвид продължилата работна среща с 

„Информационно обслужване“ по-важни за изборния процес 

въпроси. 

Предлагам сега да минат само най-спешните доклади, а всичко 

останало да остане за заседанието в утрешния ден. 

Госпожо Солакова, Вие имате ли готовност. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаема госпожо Председател, моля 

нова точка да се включи в дневния ред „Откриване процедура за 

възлагане на обществена поръчка за отпечатване на хартиените 

бюлетини“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за нова точка 3г. в дневния ред 

„Откриване на процедура за възлагане отпечатването на хартиените 

бюлетини в изборите на 11 юли“. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към нова точка 3г. Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 3г. Откриване на процедура за възлагане отпечатването 

на хартиените бюлетини в изборите на 11 юли. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали има подпапка ОП за 

бюлетини. В тази подпапка е проекта на решение за откриване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне 

без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на 

хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г“. Направихме обсъждане и в 

работна група. Процедурата се открива на основание чл. 79, ал. 1, т. 

3, буква „в“ във връзка. чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП).  
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За откриване на тази процедура е изготвеният проект на 

решение, като наред с решението за откриване на процедурата, ние 

трябва да утвърдим техническите спецификации и изисквания за 

изработка и доставка на хартиените бюлетини. Те са част от това 

решение, а основните ни решения са свързани с образеца на 

бюлетината – част от изборните книжа.  

Решение № 197-НС от 9 юни 2021 г. за одобряване на 

техническите характеристики на бюлетините; Решение № 50-НС от 

20 май 2021 г. за осъществяване на контрол при изработката на 

бюлетините от Печатницата на БНБ, която е посочена като 

изпълнител в чл. 209, ал. 1 и само при необходимост може да ползва 

други специализирани печатници по преценка на самата Печатница 

на БНБ. С Решение № 50-НС сме утвърдили характеристиките на 

бюлетините в чл. 208 от Изборния кодекс. В чл. 50 сме утвърдили 

грамажа на хартията за отпечатване на бюлетините. За доказване на 

това изискване кандидатът задължително представя сертификат от 

производителя и протокол от изпитване в акредитирана 

лаборатория. 

 По отношение на формата на хартията – изисквания към 

изходни материали – предпечат – съдържание и формат. С това 

решение определяме и изискването за одобряването на предпечатния 

образец да се включи електронна система за одобряване на 

бюлетините.  

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, както и с Решение 

№ 50-НС, се прилагат изискванията на Наредбата за контрол при 

отпечатване на ценни книжа. Част от тези изисквания фигурират и в 

представения проект на решение. 

Уважаеми колеги, на този етап с решението предлагам да 

определим прогнозния тираж на бюлетините, както сме го 

определили предварително в писмо до Печатницата на БНБ. Това е 

само прогнозен брой на бюлетините с оглед на това, че 

окончателните избирателни списъци не са готови, не е изтекъл 

срокът за пълна обработка на заявленията, които са потвърдени за 

секциите извън страната, не е прието решението за определянето на 

местата и броя на тези секции. На този етап този прогнозен брой ние 

сме наясно, че може би ще има едно увеличение с оглед на 



 45 

конкретния тираж по изборни райони, както и с оглед на това, че се 

очаква да има много по-голям брой в сравнение с предходните 

парламентарни избори – секции извън страната. 

Въпросите, свързани с транспортирането и получаването на 

готовите бюлетини, също е въпрос, който е намерил своята уредба и 

в Решение № 50-НС. Подробно ще бъдат уредени и клаузите на 

договора, който ще се подпише, но те са част и от това решение, 

което предлагам днес Централната избирателна комисия да приеме. 

Другият въпрос е относно срока за изпълнение на поръчката с 

транспорт, който се осигурява от изпълнителя. До 9 юли 2021 г. е за 

доставката на бюлетините до всички областни центрове, а до 22 юни 

2021 г. е за доставка на бюлетините до Министерството на външните 

работи. Адресите за доставка се предоставят от Централната 

избирателна комисия след подписване на договора. В момента ние 

събираме тази информация, част от която е налична и е обобщена в 

Централната избирателна комисия. 

С това решение предлагам да се покани Печатницата на 

Българската народна банка със съответния адрес за провеждане на 

преговори и сключване на договор. Част от решението са и въпроси, 

свързани с гаранцията за изпълнение, като размерът на тази 

гаранция е 3% от цената за изпълнение на договора. Изискванията за 

участие също са посочени в решението, разбира се, те са законово 

определените изисквания за участие в обществената поръчка. Да 

определим отговорно длъжностно лице, главен юрисконсулт            

Н.           Ж.        от дирекция „Администрация“ на Централната 

избирателна комисия с посочените задължения в този проект на 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения, въпроси по представения доклад и по този проект на 

решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет 

„Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуването на 

11 юли по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за 

обществените поръчки?   

Въпросите бяха обсъдени в работна група. Ще си позволя да 

изразя лично мнение, след като изпълнителят на тази дейност е 
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изрично посочен в Изборния кодекс, при изготвянето на доклад с 

анализ на изборите, трябва да се направи и съответното 

предложение в тази посока.  

Подлагам на гласуване предложението, както беше 

представено от госпожа Солакова 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Решението е № 246-НС от 17 юни 2021 г. 

Продължете, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в същата папка се 

намира и проект на писмо до Печатницата на БНБ. Предлагам ви да 

направим корекция, защото няма да изпратим проекта на договор, а 

ще поискаме да ни представят оферта за изпълнение и ще опишем 

предмета на договора, както е в проекта на договор, включен в тази 

папка – да ги поканим за преговори на 18 юни 2021 г. в 16,00 ч. в 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение?  

Подлагам на гласуване писмото, с което каним изпълнителя – 

Печатницата на БНБ, утре в 16,00 ч.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Колеги, предлагам ви тази вечер да вземем решение за 

комисията, която да проведе преговорите, за да може да се подготви 

и заповедта. Аз ви предлагам комисия в състав: председател – 

госпожа Солакова; членове – госпожа Ганчева, госпожа Стоянова; от 

администрацията на ЦИК – Н.          Ж.          , и един външен 

експерт, представител на администрацията на Министерския съвет. 
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Имате ли други предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване одобряване състава на комисията, 

както и нейната работа да започне на 18 юни в 15,30 ч. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); 

против – няма. 

Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект за 

писмо до „Сиела Норма“ АД. Предлагам да им изпратим писмо със 

следното съдържание: „Във връзка с разяснителната кампания за 

частичните избори на 27 юни 2021 г. следва да ни предоставите 5 бр. 

машини с инсталирана демоверсия в срок до 20 юни 2021 г. 

Във връзка с разяснителната кампания за изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. следва да предоставите по 3 бр. 

машини с инсталирана демоверсия на всяка РИК в срок до 23 юни 

2021 г.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих предложила да добавим и едно 

изречение: по възможност утре следобед да ни демонстрират 

демоверсиите с идеята, която обсъждахме тук многократно, да 

проверим евентуално наименованието на поне един от бутоните, да 

променим наименованието на бутона „преглед“, за да подсказва по-

добре на избирателя. Бих предложила да ни демонстрират най-

напред двете демоверсии, които са изготвени, защото знаем, че уж се 

работи по тях. В останалата част да си остане писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за изпращане на писмо от господин 

Войнов, допълнено с предложението на госпожа Матева. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

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

Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева); против – няма. 
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Колеги, предлагам ви в дневния ред да бъде включена нова 

точка 3д. Проект на решение относно гласуване на избиратели, 

поставени под карантина/изолация в частичните избори на 27 юни 

2021 г. Докладвам аз. 

 Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева и Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, във вчерашното заседание извън всички папки ще 

видите Проект на Решение № 269 относно гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 

съгласно Закона за здравето с подвижна кутия в нови и частични 

избори.  

Предлагам ви да го разглеждаме по раздели: Раздел I „Право 

на гласуване с подвижна избирателна кутия“. В т. 3 е уредено 

правото да гласуват в частични избори и при евентуален втори тур 

българските граждани или гражданите на държава членка на 

Европейския съюз, които са навършили 18 години, към датата най-

малко шест месеца преди изборите са живели в населеното място. 

В Раздел II е засегнат редът за образуване на секция за 

гласуване с подвижна кутия, конкретно за избирателите, поставени 

под карантина или изолация, да гласуват в мястото, където са 

поставени под такава. Това е и един от новите текстове в Изборния 

кодекс. Секциите за гласуване на такива избиратели се образуват на 

територията на всяко населено място, ако до три дни преди изборния 

ден има подадени не по-малко от 10 заявления, въз основа на които 

те биват вписвани в списъка за гласуване с подвижната кутия. 

Заявлението, което е Приложение № 1 към този проект, се подава по 

един от следните начини: саморъчно, подписано от избирателя; 

подадено пред органа по чл. 23 лично, с пълномощно, свободен 

текст по пощата или по факс. Мисля, че не е необходимо тук да 

уточняваме „не се изисква нотариална заверка“.  

Другата форма е подаване на заявление, подадено по 

електронен начин през интернет страницата на Централната 

избирателна комисия или съответната община, без да се изисква 
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квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен 

номер. Когато заявлението е подадено по електронен начин през 

страницата на ЦИК, Комисията изпраща обобщена информация за 

подадените заявления до съответния кмет за извършване на 

проверка в Регионалната здравна инспекция. 

В Раздел III са условията за назначаване състава на 

подвижната избирателна комисия и провеждането на консултации 

при кмета на общината. 

Раздел IV е избирателен списък за гласуване. Тук особеното е, 

че когато заявлението е подадено след предаване на списъка за 

гласуване на подвижната секционна избирателна комисия, 

избирателят, поставен под задължителна карантина или изолация, 

гласува като се дописва в допълнителната страница на списъка и 

подава пред секционната комисия декларация, че не е гласувал и 

няма да гласува на друго място, като ще изпишем съответното 

приложение от изборните книжа. (Реплика.)  

Точка 18 е, че кметовете вписват избирателите, след като 

извършат проверка в съответната РЗИ, така е предвидено и в Закона: 

освен подаване на заявления има и втора стъпка – да се провери дали 

те наистина са поставени под карантина на адреса, на който е 

посочен заявлението. В изборния ден няма как тази проверка да бъде 

извършена по този ред, който е в по-горните точки. 

Раздел V е техническата обезпеченост на членовете на 

подвижната избирателна комисия в тези секции. 

Колеги, имате ли въпроси или предложения по този проект, 

като ви моля да погледнете и заявлението към него? То е в същото 

заседание. 

Подлагам на гласуване проекта на решение, ведно с 

приложението към него относно гласуване на избиратели, поставени 

под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за 

здравето в частичните избори. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица 

Матева и Силвия Стойчев,); против – няма. 
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Решението е № 247-Ми от 17 юни 2021 г. 

Следващият ми доклад е по вх. № НС-00-585/16.06.2021 г. 

Вчера ви запознах – докладвах ви го за сведение. Това е 

Техническата спецификация за електронната услуга по чл. 28, ал. 3 

от Закона за мерките и действията по време на извънредното 

положение, свързана с възможността избирателите, които са 

поставени под карантина или задължителна изолация, да подават по 

електронен начин заявления за гласуване в мястото, където са 

карантинирани през интернет страницата на Централната 

избирателна комисия.  

Спецификацията е разработена като реализация на принципа, 

на който е разработен и електронният начин на подаване на 

заявления за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата 

на ГД „ГРАО“, без да се изисква квалифициран електронен подпис. 

От предоставената спецификация е видно, че след като лицето 

подаде своите данни, системата зарежда информация за лицето по 

ЕГН чрез реализираната уеб услуга на ГД „ГРАО“, откъдето се 

извлича постоянният и настоящ адрес на лицето, както и 

информация за документа за самоличност. Системата сравнява 

документа за самоличност с подадения от лицето. При съвпадение 

на данните процесът на подаване на заявление продължава, като за 

лицето се извършва справка в националния ковид-регистър по ЕГН, 

като се извлича информация дали е поставено под карантина, 

съответно и адресът на карантиниране. Ако периодът на карантината 

обхваща датата на изборите, на лицето се визуализира адресът на 

карантина до детайл: населено място, улица, квартал с възможност 

да избере да гласува там с ПСИК и след потвърждение системата 

съхранява направения избор.  

При опит за повторно подаване на такова заявление системата 

визуализира съобщение, че такова вече е подадено. Не се предвижда 

възможност за оттегляне на подадено заявление по електронен път. 

Уреден е и периодът на предоставяне на услугата, хостинг на 

услугата чрез защитена връзка, достъп до информацията от 

заявленията на ЦИК.  

Ще бъде разработен специален интерфейс за служители на 

Централната избирателна комисия, чрез който ще бъде достъпвана 
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информацията от подадените заявления, ще бъде предоставена в 

табличен вид, като ще може да се филтрира по период и ще съдържа 

подадените от лицето данни и адрес на карантиниране. Смятам, че 

чрез тази информация ще имаме възможност да я подаваме към 

съответната община, за да може те да си извършат и съответните 

справки, както разпорежда чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките, в 

съответната Регионална здравна инспекция. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим този ред и да 

информираме „Информационно обслужване“, че могат да активират 

възможността такива избиратели да подават по електронен начин 

такива заявления. 

Моля за вашите становища, предложения, ако имате такива, по 

направения доклад. 

Подлагам на гласуване за приемане на протоколно решение за 

одобряване на Техническата спецификация на описаната електронна 

услуга за регистрация за гласуване в условията на задължителна 

карантина или задължителна изолация, както и уведомяването на 

„Информационно обслужване“ за възможността да активира 

услугата през интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева); против – 1 (Георги Баханов.) 

Благодаря. 

Прекъсваме заседанието за 15 минути за проветряване на 

залата. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

По време на почивката бяха обсъдени предложенията на 

„Сиела Норма“ АД по изпратения им проект на договор във връзка с 

Решение № 217 от 10 юни 2021 г. 
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На вашето внимание са направените корекции, които ще бъдат 

изпратени на вниманието на „Сиела Норма“ АД и ви предлагам с 

протоколно решение да одобрим проекта на договор с направените 

изменения по него, след което да бъде изпратен на господин 

Веселин Тодоров като представляващ „Сиела Норма“ АД за 

неговото сключване. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 6 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица Матева и 

Силвия Стойчева); против – 3 (Георги Баханов, Димитър Димитров 

и Йорданка Ганчева). 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 18 юни 2021 г., от 10.30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 18,50 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

  СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Виржиния Петрова 

 

Стефка Аличкова 

 

 


