
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л  

№ 46 

 

На 29 юни 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н р е д: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно поправка на техническа грешка 

в Решение № 339-НС от 27.06.2021 г. на ЦИК.  

Докладва: Емил Войнов 

3. Методически указания на Централната избирателна 

комисия по прилагане на Изборния кодекс от Районните избирателни 

комисии в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 

2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

5. Разяснителна кампания. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Силвия Стойчева, Любомир 

Георгиев 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Любомир 

Георгиев, Цветанка Георгиева, Росица 

Матева 

7а. Регистрация на наблюдатели. 

Докладва: Елка Стоянова 
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8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Йорданка Ганчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10.30 ч. и бе председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията и от Росица 

Матева – заместник-председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата сме девет членове на Централната избирателна 

комисия. налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Машинно гласуване, с докладчик г-н Войнов. 

2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 339-НС от 27.06.2021 г. на ЦИК  

3. Методически указания на Централната избирателна 

комисия по прилагане на Изборния кодекс от Районните избирателни 

комисии в изборите за народни представители, насрочени за 11 юли 

2021 г., с докладчик господин Войнов. 

4. Проект на решение относно промяна на в състава на 

ОИК, с докладчик госпожа Ганчева.  

5. Разяснителна кампания, с докладчици госпожа Стоянова 

и госпожа Матева. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали, с докладчици госпожа 

Стойчева и господин Георгиев. 
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7. Доклади по административни преписки, с докладчици 

госпожа Солакова и господин Георгиев. 

8. Разни, с докладчици господин Димитров, госпожа 

Георгиева и госпожа Ганчева. 

Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Моля в точка 7 „Доклади по административни преписки“ да 

ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други!  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Може би в точка 1 – последващо 

одобрение на писмо, което вчера пуснахме до „Сиела Норма“ с 

искане за замяна на тези три машини, които са дали дефекти.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В началото, преди да 

преминем към точка 1 ще направите този доклад. 

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

дневен ред с направеното допълнение. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колега Димитров, заповядайте за писмото за последващо 

одобрение. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.  

Елементарен е текстът. Той е в моята папка. Та са посочени 

номерата на тези три машини, които по някаква причина са 

предизвикали попълване на Протокол-кр и молбата е те да бъдат 

заменени с други машини. Безспорно, номерата съм ги взел от 

пликовете, с които архивирахме материалите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В днешно заседание 

ли е? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В днешно заседание.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проблемите 

технически ли са били? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Единият случай е бил с различен 

формат, не са могли да го разчетат. В края на краищата са го разчели, 

но мнението е, че не е бил този формат. Другият - вчера обсъждахме 

подробно случаите – едното е печат, посочил съм дата и номер. Аз не 

съм влизал в подробности какви са проблемите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би да 

добавим, че са технически  проблеми с устройствата, а не с флаш-

памет или с нещо друго. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В единият случай е с флаш-памет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Така общо казано, 

„във връзка с проблеми“?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ние едва ли трябва да уточняваме 

какви са проблемите; за нас е важно тези машини да не са в оборот, а 

какви са проблемите е друг разговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Гаврилов, 

заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Понеже аз обработих секция 111, 

мога да докладвам този въпрос конкретно. В секция 112 е имало две 

машини. Те са написали два протокола - кр, тоест това, което се е 

случило и то е написано много ясно в протокола. Изключен е бил 

токът на двете машини едновременно, тоест не са били включени 

батериите, а токът е изгаснал по някаква причина. 

Когато изгасне ток и няма захранване един компютър, той 

спира, това е очевидно. Това не значи, че компютърът е счупен, 

просто няма ток и няма батерии, не са били включени. 

След включването на електричеството машините са тръгнали. 

Те задават въпроси: „Искате ли да приложите избора?“, те са 

натиснали копчето, обаче в момента на изключването на тока е имало 

двама избиратели, които са били на път да гласуват. При гласуването 

им е излязла по половин бележка само, тоест, може ножът е отрязал 

на половината бележката. Едната била на половина отрязана, другата 

е била с разместени букви.  
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Това, което те са направили: те са взели тези две бележки и са 

ги пуснали в изборните кутии и хората  са си заминали. 

При приключването на избора се установи, че има 

разминаване с два гласа между протокола, отпечатан от машината и 

преброяването на бележките, както господин Ципов желаеше. Тоест 

те са преброили бележките и са установили, че има две бележки в 

повече. Става дума за тези бележки, които са повредени.  

Те са направили грешка, но грешката е и наша, защото това не 

е посочено и обяснено в методическото указание. Грешката, която те 

са направили, е, че в тази ситуация това е равносилно на показване на 

гласа на избирателят. Защо? Защото бележката е маркирана в някакъв 

случай. Всеки може да види, че това е бележката, която е прерязана 

на половина и може да се прочете за коя партия е гласувано на нея. 

Знаят и кой е избирателят, кой я е пуснал. Тоест, това е еквивалент на 

ситуацията с хартиени бюлетини показан вот.  

В тази ситуация правилната операция, която е трябвало да се 

направи, е да се унищожи бюлетината и избирателят да гласува втори 

път, но те не са го знаели и не са го направили. Така тези избиратели 

са гласували, но техният вот не е бил отчетен от машината.  

След това аз отидох при господин К.    , който е нашият 

експерт. Говоря само за секция 111, за другата не знам. Тя беше при 

мен, аз съм я обработил. Тоест, това не е единствен случай. Вие сте 

права, но и аз съм прав – в столицата има повече от една секция, в 

която е имало такъв инцидент. К.       ми обясни, че случаят може да 

се разследва, стига да имат криптографските пароли, да се види 

точно, но изглежда, че машината е била настроена така, както аз ви 

обяснявам, тоест тя да не преброи гласа на избирателя в този случай. 

Това е, което исках да докладвам. 

РОСИЦА МАТЕВА: От Вашите приказки излиза, че машината 

е виновна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Писмото, което е 

подготвил колегата Димитров, е свързано с технически проблеми със 

самото устройство.  



6 

 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Смисълът на писмото не е да 

изясняваме какъв е техническият проблем, тъй като „Сиела“ си има 

колцентър, би трябвало да го е установила, да знае и т.н. Проблемът е 

просто тези машини да не се ползват, просто от съображение за 

сигурност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

на колегата Димитров за тези две устройства, които предлагаме да не 

бъдат използвани на първия тур, ако нямате предложения?  

Подлагам на гласуване писмото, което е за последващо 

одобрение. То е изпратено?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 2 (Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов).  

Колеги, преди да започнем с дневния ред, ще ви докладвам 

писмо с вх. № НС-04-01-314 от 28 юни във връзка с изпълнение на 

наше Решение № 312. Министерство на външните работи ни 

информира, че е разработило план за транспортиране на машините до 

секционните избирателни комисии извън страната, определени за 

машинно гласуване. От склада, в който се съхраняват машините, 

представители на Министерство на външните работи ги оформят като 

дипломатическо карго. Впоследствие министерството ще ги 

предостави чрез собствени или предоставени транспортни средства в 

пломбиран транспортен куфар до дипломатическите и консулски 

представителства извън страната.  

Предаването ще се извърши с двустранен приемо-

предавателен протокол, като впоследствие ДКП ще ги доставя на 

секционните избирателни комисии: 114 от машините ще бъдат 

транспортирани като дипломатическо карго по въздух до съответното 

ДКП, 307 ще бъдат транспортирани с автомобили. В писмото са 

посочени съответните маршрути.  
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Изпратено е и писмо до главния секретар на МВР относно 

осигуряване на охрана на служебните автомобили от склада за 

съхранение до съответни граничен контролно-пропускателен пункт. 

Писмото е в моя папка от днешна дата, така че може да се 

запознаете със съответните маршрути. Докладвам ви го за сведение и 

на вниманието на говорителите при задаване на въпроси на брифинга 

в четвъртък, да могат да информират по този въпрос. 

Преминаваме към точка първа. 

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на договор № 1 от 

6 февруари 2021г, сключен след проведена състезателна процедура с 

договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка 

на 9600 специализирани устройства за електронно машинно 

гласуване, както и осъществяване на дейностите и концесиите, 

представляващи логистично обслужване на машините. Между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД е изготвен 

доклад, който може да видите в моя днешна папка от юристите – 

дирекция „Администрация на Централната избирателна комисия“. 

Входящият номер е ЦИК-06-6-321 от 26 юни 2021 г. 

В първата част на доклада е описано какво е направил 

изпълнителят във връзка с изпълнението на договора, като са 

описани действията по всяка една точка и подточка на договора.  

Във втората част на доклада са описани всички сигнали и 

проблеми, свързани с машинното гласуване. Описани са 37 сигнала, в 

т.ч. е посочен и анализът на несъответствията, изготвен от 

„Информационно обслужване“.  

В заключение на доклада са посочени решението  на ДАЕУ, 

БИМ и БИС относно удостоверяване на съответствието на 

доставения тип техническо устройство за машинно гласуване. 

Посочен е и докладът на експертите към Централната избирателна 

комисия и дейността на изпълнителя по разяснителната кампания, 
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техническата поддръжка в изборния ден и осигурената консултация 

чрез колцентъра.  

Тъй като споменах за доклада на експертите, свързано с този 

доклад ще ви обърна внимание и на него. Той е с вх. № ЦИК-06-6-320 

от 26 юни. Докладът е от А.         К.        и  П.          Ж.              , 

външни експерти. Той е относно техническата част по изпълнение на 

дейностите и по-точно относно документите по точка 3.5, буква г) от 

договор за обществената поръчка № 1 от 6 февруари, по отношение 

на „всички необходими документи, удостоверяващи производството 

и вноса на устройствата, собствеността върху хардуера и софтуера на 

машините, авторските права, пароли и други, необходими за 

доказването на собствеността на придобитото имущество и 

използването му и отчитането му като материални активи“, във 

връзка с точка 4.2. от същия договор.  

В доклада в точка 1 са описани документите и сертификатите, 

които е предоставила „Сиела Норма“ АД. В точка 2 са посочени 

ръководството, което е предоставила „Сиела Норма“, в точка 3 – 

другите необходими за доказването на собствеността на придобитото 

имущество, използването му и отчитането му като материални активи 

документи, при дадения от „Сиела Норма“ софтуер, съгласно 

условията на посочения по-горе договор от частите, от които се 

състои. Подробно са описани всички части на софтуера, който е 

предаден. 

Отбелязано е, че към настоящия момент „Сиела Норма“ не е 

предала изходния код на инструмента за декриптиране на файловете, 

генерирани по време на изборите върху флаш-памети на машините, 

но функционалността му е била демонстрирана и обяснена.  

При преговорите между Централната избирателна комисия и 

„Смартматик“, проведени на 16 юни, е постигнато съгласие 

последните да предоставят изходния код. 

Предлагам Централната избирателна комисия да обсъди двата 

доклада и да вземе становище по изпълнението на договор № 1 от 6 

февруари.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този текст, наречен доклад, всъщност е 

описание, на всичкото отгоре, според мене, непълно.  

Аз предлагам юристите да кажат конкретни неща. Те са: 

„Точка 1 от договора изпълнена ли е? Да/Не“; „точка 2 от договора 

изпълнена ли е? Да/Не.“ и чак тогава да тръгне обсъждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? 

Господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Колеги знаете, че този договор е 

доста комплексен, а самият доклад на юристите, който е вътре в 

папката на господин Войнов, е доста дълъг. Лично аз не съм го чел в 

цялата му цялост по обясними причини, просто аз не съм присъствал 

при неговото съставяне, но това, което разбирам донякъде и което 

съм чел и проследил, е прехвърлянето на частта, която засяга 

прехвърлянето на софтуера за правене на избори на ЦИК, съгласно 

подписания договор.  

Господин Войнов тъкмо ни запозна с доклада на двамата 

програмисти, двамата експерти А.             К.              и  П.                    

Ж.            . Обръщам ви внимание на най-същественото, което може 

да се каже в едно изречение за тачи част – прехвърлянето на 

софтуера. То е следното. Аз съм напълно съгласен с него с тази 

констатация. Това е резултат на няколкоседмична борба. Последните 

седмици, знаете. Зачитам ви това изречение още веднъж. Господин 

Войнов го прочете, но мисля, че то е централно и затова може би си 

струва да го прочета още веднъж. Изречението е следното:  

„Предадените софтуерни елементи, технически позволяват 

модифицирането на кода на системите и неговото независимо 

изграждане без намесата на производителя и/или доставчика за 

целите на произвеждане на бъдещи избори.“ Това е, така да се каже, 

глобалната констатация. 

За съжаление, не може да се отговори еднозначно, както 

господин Чаушев иска може ли един такъв комплексен отговор: дали 
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е изпълнена точка 1 с „да“ или „не“, втора точка дали е изпълнена с 

„да“ и ли „не“ и т.н. Отговорът ще бъде винаги: изпълнена е по-скоро 

на 99% и т.н. Не може да се черно и бяло – да или не, защото нещата 

са доста комплексни и винаги има неща, за които ние можем да 

поискаме още и още и още. Нищо не е докрай описано, както някои 

хора мислят, че в един договор трябва всичко да бъде описано 

докрай. Не, животът е по-сложен и не може да се опише всичко. Ако 

беше така, нямаше да има нужда от ЦИК, щеше да има нужда от един 

голям компютър, натискате копчето и той казва: да - първа точка, 

втора точка – не, така и така, и хоп – договорът не се приема. Обаче 

ние не сме компютри, ние тук сме натоварени с една много голяма 

отговорност и ние трябва да поемем тази отговорност, с която 

държавата и президентът ни е натоварил. Ние не сме изпълнители в 

момента. Ние взимаме решения.  

Моето заключение е въз основа на всичко, което съм разбрал, 

въпреки че не съм IT експерт и дори е по-добре, че не съм в случая. 

От моите наблюдения на тяхната работа, моите разговори с тях и 

допълнителната информация, която събирах последния месец, моето 

заключение е, че по тази точка ние можем да приемем работата на 

„Сиела“, тоест става дума за персонализирането на софтуера; за 

останалото не коментирам. 

Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви, 

господин Гаврилов. Аз чета едновременно и съм се запознала и с 

двата доклада, подготвени в тази връзка.  

Съгласна съм с изразеното становище от колегата Чаушев, че 

на нашите юрисконсулти становището е описателно и фактология по 

отделните точки.  

Освен че е преписано съдържанието на всяка една клауза от 

договора, може и за да има по-голям обем на този доклад, не е 

изразено становище по съответната точка налице ли е изпълнение 

според тях или не, а се използват формулировки. Взимам конкретно 

отношение по представената фактура, която следва да отговаря на 
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условията по точка 3.5, но отговаря ли или не отговаря нямаме 

изразено становище. Подобни текстове има и по останалите точки.  

Има описание на 37 постъпили жалби и сигнали и проблеми 

при гласуването, включително се позовават на становище на 

„Информационно обслужване“, така че тази фактология най-вероятно 

е докладвана на заседание на Централната избирателна комисия в 

периода от сключване на договора до встъпване в мандат на този 

състав на Централната избирателна комисия. По датите виждам, че 

става въпрос за изборите на 4 април.  

Ще помоля колегата Войнов във връзка с констатацията в 

доклада на IT експертите, която е на страница 5 от техния доклад, че 

към настоящия момент не е предаден изходният код на инструмента 

за декриптиране на файловете, генерирани по време на изборите 

върху флаш-паметите на машините. Въпреки че функционалността 

му е демонстрирана и обяснена, доколкото си спомням, последното 

писмо, което изпратихме към „Сиела Норма“ за представяне на 

допълнителни инструменти, нямам спомен дали сме ги получили и 

дали имаме отговор на това писмо. Ако това се е случило в периода 

между 26 юни, когато е представен докладът на експертите и днешна 

дата, ще ви моля, колега Войнов, да направите справка дали всичко, 

което сме изискали, е предадено и остава и констатацията, че към 

момента изпълнителят не е предал знание и не е извършил обучение 

на специалисти, посочени от ЦИК, независимо на преговорите между 

ЦИК и „Смартматик“, проведени онлайн на 16 юни, какво е 

гарантирано от страна на „Смартматик“. В крайна сметка, 

„Смартматик“ не са страна по този договор, чието изпълнение 

коментираме в момента.  

В тази връзка, след като приключим обсъждането по този 

въпрос, ще възложа на юристите да допълнят своя доклад заедно с 

главния счетоводител в съответната част, в която той има отношение, 

а именно, фактура и плащане на цена, с конкретно предложение. 

Правилно, неправилно – трябва да има предложение, което да 

обсъжда Централната избирателна комисия, след като се запознае в 

цялост с всички факти и обстоятелства.  
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Заповядайте, госпожо Стоянова, искахте думата.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Няма да кажа нищо, отказвам се от 

изказването си. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други?  

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Все пак да кажа нещо. В 

резултат на изказването на колегата Гаврилов, всичко, което той каза, 

е чудесно и звучи много есеистично, но над 80% от състава на тази 

комисия е от юристи и ние много добре знаем, че когато говорим за 

договори, трябва да се придържаме към клаузите на договора и 

когато говорим за преценка на изпълнението на тези договори, става 

въпрос за пълно, частично или никакво изпълнение на договора. 

Това, което беше поискано от правното звено и съм съгласна, че в 

тази част докладът трябва да бъде прецизиран и да бъде поставено 

изрично становище, което ние да дебатираме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото виждам, 

няма желание за изказване по този въпрос и не ми остава никаква 

друга възможност, освен да възложа на юристите до началото на 

следобедната част на заседанието по всяка точка да допълнят доклада 

със своето становище, за да може до края на днешния ден и 

Централната избирателна комисия да има становище по изпълнение 

на договора.  

Колега Войнов, Вие като докладчик имате ли да добавите 

нещо?  

Колеги аз наистина държа да отбележа, че към настоящия 

момент не разполагам в цялост и с цялата информация по формиране 

на цената в този договор и всички факти и обстоятелства, свързани с 

неговото изпълнение. Много от нещата са казани, речени, но аз до 

момента нито са ми представени такива, е както във вчерашния ден 

ви споделих, пред мен продължава да стои въпросът за статута на 

склада, в който се съхраняват машините.  

Частично след много търсене във вътрешна мрежа съм се 

снабдила с една част от документите, но като цяло има информация, 

която на мен ми, липсва, така че ако колеги могат да я допълнят ще 
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бъда благодарна като председател на Централната избирателна 

комисия да разполагам с пълната картина - няма как това, което се е 

случвало преди 12 май, когато встъпихме в длъжност, на мен да ми е 

известно изначално. 

Заповядайте, колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В допълнение към това, което казахте за 

задачата пред юристите, тази ще говоря с техническите експерти, за 

да уточним във връзка с техническия доклад дали всичко, което сме 

изискали, е предадено, включително и това дали след 26 юни нещо 

допълнително е предадено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка, 

колеги? Продължете, колега Войнов. 

Очевидно никой нищо няма да каже по този въпрос. Аз освен 

да възложа на юристите да допълнят доклада, нямам друг 

инструмент.  

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

№ ЦИК-06-11-13 от 28 юни. Писмото е от „Сиела Норма“ и то е в 

отговор на наше писмо, с което им дадохме указание как да бъдат 

актуализирани брошурата за парламентарните избори. С това писмо 

те ни изпращат актуализирана брошура – може да я видите, тя е 

прикачена заедно с писмото. Заедно с това е и актуализирано 

ръководство за член на СИК с актуалната бюлетина.  

Предлагам да прегледате още веднъж брошурата. На нея са 

нанесени двете указания, които им бяха дали, а именно, на квадрат № 

2 да се постави стрелка, която да сочи към бутона, с който се включва 

машината, както и в квадрат № 6 да се опише какви действия трябва 

да предприеме секционната избирателна комисия, за да се разпечата 

системната разписка. 

Представено е и ръководството, както казах, включително 

секционна избирателна комисия. това е стандартно ръководство, 

което се представя за всеки вид избор. Така че предлагам ако има 

някакви допълнения, да бъдат споделени.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознахте ли се с плаката и с указанията?  
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Аз предлагам все пак да бъде принтирано и на протокол за 

откриване на изборния ден на фиг. 13 на стр. 25. Сигурно ще бъде по 

същия начин и накрая при приключване на изборния ден.  

В машината на бутона пише: „Откриване на изборния ден“, 

така че изразът „отваряне на изборния ден“ някак си ми се струва… 

Аз гледам в указанията, „Протокол за откриване на изборния ден“, 

освен да включим машината, да видим как точно пишеше, но мисля, 

че беше: „Натиснете бутона „Откриване на изборния ден“.  

Фиг. 8 е клавиатура на „отваряне на избори“.  

Навсякъде всъщност изразът „отваряне на избори“ трябва да 

бъде „откриване на изборния ден“, според мен, да им го кажем общо. 

И в случай, че „отварящи отчет“, не показва нула. 

Така че, навсякъде „откриване на изборния ден“. Затваряне на 

изборите са „закриване на изборния ден“, „служител на СИК“ е „член 

на СИК“. Отваряш отчет с нулев протокол, например, защото ние 

така го наричаме, мисля.  

На фиг. 21: „За всяко гласуване системата ще принтира 

бюлетина“. Това не е вярно, това не е бюлетина, това е разписка. 

Нашите машини не принтират бюлетини. Те са с директно записване 

на гласа и принтират разписка, която удостоверява какъв е изборът.  

Това е на стр. 31 , фиг. 21. Сигурно и на друго място е така.  

Навсякъде, където пише „принтира бюлетина“ да се замени с 

„принтира разписка“. Може би така е по-лесно да се каже, защото 

иначе трябва да проверяваме навсякъде, където е описанието.  

Навсякъде думата „бюлетина“ се заменя с „разписка“ – думата 

„бюлетина“ във връзка с разпечатването, защото някъде може да е 

електронна бюлетина. Навсякъде изразът „разпечатва бюлетина“ да 

се замени с „разписка“ – „принтира бюлетина“ да се замени с 

„принтира разписка“ и думата „урна“ – с кутия.  

Фиг. 22 е „принтиране на бюлетина“. Трябва да бъде 

„принтиране на разписка“. Просто там, където има израз „принтира 

бюлетина“, да се замени с „принтира разписка“.  

Фиг. 23 е бюлетина, а то се има предвид разписка. Показана е 

разписката.  
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Записахте ли ги? Видяхме ли друго нещо?  

Колеги, други становища по текста, освен това, което вече 

отбелязахме да бъде коригирано?  

Да коригират „ръководството“. Добре.  

Колеги, най-напред подлагам на гласуване одобряване на 

плаката така, както ни е изпратен вече с корекциите, които 

направихме в предходно заседание. Така че, моля режим на гласуване 

за одобряване на този плакат.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Сега ви предлагам да гласуваме текст на писмо, с което да 

изпратим корекциите в ръководството, наречено „За служител на 

СИК“, в случая след корекциите трябва да бъде „За членове на 

секционни избирателни комисии“. Само заглавието казах, корекциите 

в това ръководство.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Имате ли друг доклад?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. 

Уважаеми колеги, преди два дни колежката Ганчева докладва 

писмо с вх. № НС-04-01-304-21 от 25 юни, с което от Министерство 

на външните работи ни изпратиха постъпили грами от задграничните 

представителства на Република България с променени адреси на 

избирателни секции извън страната. Предлагам да изпратим писмото, 

приложено на „Сиела Норма“ и „Информационно обслужване“ 

относно параметризация на секциите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Войнов. Някакви предложения, 

различни от това, което той направи? Не виждам.  
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Моля, режим на гласуване за препращане на тази информация.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

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

№ НС-15-521 от 28 юни. Писмото е от РИК-26. В секцията в с. 

Миланово броят на избирателите по предварителен списък е 292 

броя, а след подадени 28 заявления за гласуване по настоящ адрес 

броят става 330. Молят за нашите указания как да се процедира в 

този случай.  

Предлагам да изпратим писмо до РИК-26, с което да ги 

уведомим, че с протоколно решение Централната избирателна 

комисия е определила 9401 избирателни секции, в които ще се 

произведе машинно гласуване и промяна в тази бройка няма да се 

извършва. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов, аз бих Ви предложила в писмото да напишем, че с 

протоколно решение Централната избирателна комисия е определила 

в кои секции ще има машинно гласуване и не са налице основания за 

промяна на това решение.  

Колеги, ако сте съгласни и нямате други предложения, моля, 

режим на гласуване на това писмо. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, във връзка с това, тъй като и други 

запитвания ще има, предлагам списъкът с избирателните секции, в 

които ще има машини за гласуване, включително списъка със 

секциите, в които ще има по две машини за гласуване и списъкът със 

секциите извън страната, в които ще има машини, да бъде 

публикуван на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение? Подлагам го на гласуване.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви за сведение 

писмо от Държавна агенция „Национална сигурност“, с което ни 

уведомяват, че нямат възражения по предоставения за проверка 

списък от 24 лица от екипа на „Сиела Норма“. Писмото е НС-23-416 

от 28 юни 2021 г. 

Докладвам ви писмо, вх. № НС-05-122 от 28 юни 2021 г. 

Писмото е от областния управител на област Монтана. В писмото 

пише, че при изборите на 4 април е имало затруднения при 

получаването на машините от членовете на СИК поради това, че 

графикът на фирмата не е бил съобразен с времето, в което са 

представители на СИК в изборната секция.  

В тази връзка моли представителят на „Сиела Норма“ за 

област Монтана предварително да се свърже с РИК – Монтана и 

областната администрация за определяне на График, съобразен с 

разположението на изборните секции. 

Във връзка с това предлагам с писмо да изпратим това писмо 

на „Сиела Норма“ с указания за съгласуване на графика с област 

Монтана.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване това предложение на колегата Войнов. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч 

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

Засега нямам повече доклади в тази точка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  
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Колеги продължаваме с точка втора. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 2. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 339-НС от 27.06.2021 г. на ЦИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папката има проект 

на решение относно поправка на техническа грешка в Решение № 

339-НС от 27 юни. Става въпрос за следното – чу в точка 24 от 

решението е допусната грешка, като вместо записаното в плик № 3-

МИ следва да е „плик № 3-НС“. Така че предлагам да допуснем 

поправка на техническата грешка, като в точка 24 вместо „плик 3-

МИ“ да се чете „плик № 3-НС“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението. Някакви становища?  Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение за 

поправка на техническа грешка.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колега Войнов, това Решение е № 346-НС. 

Преминаваме към трета точка. 

Заповядайте колега Войнов.  

 

Точка 3. Методически указания.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка 

има проект за Методически указания на Централната избирателна 

комисия за прилагане на Изборния кодекс от районните избирателни 

комисии. Докладвам това методическо указание за запознаване, като 

предлагам в следобедното заседание да го гледаме.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Благодаря.  

Преминаваме към точка четвърта.  

Заповядайте, колега Ганчева. 
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Точка 4. Проект на Решение относно промяна в състава на 

ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам ви постъпило заявление по електронната 

поща на Централната избирателна комисия. Вчера в оригинал от 

госпожа Росица Михайлова Петличка, която е председател на ОИК – 

Кресна, ни уведомява, че поради лични причини желае да й бъдат 

прекратени правомощията като председател на ОИК, предвид на 

което ви предлагам проект на решение, с което да освободим госпожа 

Петличка и писмо до съответната политическа сила да предложи 

друго лице за попълване състава на общинска избирателна комисия – 

Кресна. 

Благодаря. 

Предлагам, във вътрешната мрежа е стандартни писма и 

проекти са. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението и доклада на колегата Ганчева. Някакви 

становища, мнения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение, както 

и едновременно с това писмото до политическата сила, която да 

предложи друг председател на Общинска избирателна комисия – 

Кресна. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колега Ганчева, това Решение е № 347-МИ. 

Преминаваме към точка пета. 

 

Точка 5. Разяснителна кампания.  

Колегата Стоянова я няма. Аз в тази точка също съм се 

записала.  
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Колеги, в папка с моите инициали е качен проектът за плакат, 

за който говорихме да бъде отпечатан от Централната избирателна 

комисия. Той е изготвен и предпечатът е подготвен от дизайнера, 

който подготви и другите материали на Централната избирателна 

комисия. Всъщност текстът, който е записан в отделните действия, 

повтаря текста на видеоклипа, който сме заснели.  

Личното ми мнение е, че, така ми се струва, като текст за 

четене в точка 6 дали да не бъде: „Когато сте направили своя избор, 

натиснете бутон „преглед“. Съкращавахме клипа и тук ми се струва, 

че е добре да бъде както и в точка 7: „Проверете своя избор и ако е 

верен, натиснете „гласуване“. Аз бях намислила нещо, но не го 

записах. Въпрос на много малка корекция е, така че можем да я 

направим, имаме възможност.  

В точка 7 да бъде: „Проверете вашия избор и ако е верен, 

натиснете „гласуване“ в долния ъгъл на екрана; останалите мисля, че 

са добре.  

Ако сте съгласни, ви предлагам да го одобрим с тези две 

корекции и след като бъде подготвен предпечатът, да бъде изпратен 

на „Български пощи“ за подготовка на печата.  

Колеги, не виждам други становища. Моля, режим на 

гласуване за одобряване на този плакат с двете корекции на точки 6  

и 7.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, в следобедното заседание ще ви докладвам и 

докладната записка заедно с проекта за договор с „Български пощи“, 

но това беше важно, за да може да продължи работата.  

Сега давам думата на колегата Стоянова – в „Разяснителна 

кампания“.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

Две кратки неща. Първото е, че симулаторът на господин      

К.          е готов, предполагам, че вече сте го видели, той е по пощите 
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ви. Ако се спрем на този вариант, просто ще го кача в раздел 

„Разяснителна кампания“. До 15-20 минути ще е активен и бутонът 

на сайта на ЦИК горе в дясно до титулната страница. 

Договорът с БНТ ще бъде готов малко по-късно. Чакаме 

техните последни коментари и ще ви го докладвам. Трябваше сам да 

уточнят по какъв график ще бъдат излъчвани заснетите 

видеоклипове. В тази връзка моля за последно потвърждение, за да 

може да предприемем действия, тъй като за утре за 11 часа се 

отложиха снимките и това е последната възможност, няма как повече 

да го отлагаме. Сценарият ще бъде готов в рамките на час-два и ще 

ви го разпратя на пощите за преглед и запознаване. Ще бъде качен и 

в моя папка.  

В тази връзка последният вариант, на който се спряхме – моля 

да ми потвърдите, ако не съм разбрала правилно да се коригирам – е 

за три външни лица, да не са членове на ЦИК, нали така?  

Искате изрично предложение за финализиране? Има се 

предвид трима души, единият даже е на средна възраст, с бяла коса, 

симпатичен. Така че в тази посока да продължим да работим.  

Ако да, утре в 11 часа ще се заснеме това, което като сценарий 

ще бъде готово до час – час и половина. 

Тъй като е доста обемно като материал, а не искаме да 

товарим с излишни неща текста, затова си позволихме малко по-

дълго да го работим, но ще ви го представя в окончателен вариант за 

последни корекции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

очевидно Централната избирателна комисия отива към решение да са 

външни лицата. Няма смисъл да го обсъждаме повече, защото се 

бавим. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Мисля, че ще останете доволни от 

резултатите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с това 

ангажирайте тези лица, по съответния ред. Остава да одобрим само 

сценария. Къде е той? Не е готов.  

Заповядайте, госпожо Матева. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам след като бъде коригиран плакатът така, както се 

разбрахме, да решим с протоколно решение да бъде качен на нашата 

интернет страница в булет „Разяснителна кампания“, както и в 

„Машинно гласуване“ – нека го има и там, а така също и на интернет 

страницата на районните избирателни комисии, за да могат 

избирателите, които се интересуват да видят как се показват стъпките 

на машинното гласуване. И във Фейсбук, разбира се.  

Ако нямате други предложения, моля, режим на гласуване за 

това предложение.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стойчева.  

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, с вх. № НС-10-272 от 28 юни е постъпил сигнал от 

Хатие … Насуфов, кандидат за народен представител от политическа 

партия „Движение за права и свободи“ и упълномощен общински 

председател в същата партия за село Венец, област Шумен. В сигнала 

се твърди, че в социалната мрежа Фейсбук от потребителски профил, 

наименуван като кметство Ясенково, се провежда предизборна 

агитация от Илтер Бейзатов, кандидат за народен представител от 

коалиция „ГЕРБ-СДС“. Предизборната агитация се изразява в това, 

че се споделят постове, които съдържат информация относно 

евентуален и косвен призив за това, да се гласува за кандидата на 

коалиция „ГЕРБ-СДС“ в съответния избирателен район. 

Сигналоподателят смята, че обществеността се заблуждава, че 

това е официалната страница на кметство Ясенково, тъй като за 
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профил на снимка на въпросната агитация във Фейсбук се използва 

табелата на кметство Ясенково. 

Предвид изложеното в сигнала и поради това, че като 

доказателство се сочи социалната мрежа Фейсбук и съгласно 

допълнителната разпоредба, § 1, т. 15, изречение последно от 

Изборния кодекс, според което социалните мрежи Фейсбук, Туитър и 

други подобни не са медийни услуги, предлагам да оставим без 

разглеждане този сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

сигнал, докладван от колегата Стойчева? Доколкото виждам, става 

въпрос за разпространяване на публикация във Фейсбук. Все пак е 

социална мрежа. По направеното от нея предложение да бъде 

оставено без разглеждане, колеги, подлагам на гласуване това 

предложение.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

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

против – няма.  

Имате ли друг доклад? Продължете, ако обичате.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-03.126 от 28 юни 

2021 г. в Централната избирателна комисия е получено по 

електронната поща писмо от администрацията на Министерския 

съвет, към което е приложен сигнал от госпожа Я.        М.           

относно ползване на отпуск по време на предизборната кампания от 

председателя на общински съвет – Вълчи дол, който е регистриран с 

кандидатска листа за народни представители. Предлагам да 

информираме подателя на сигнала госпожа Я.      М.      , както и да 

сложим в копие Администрацията на Министерския съвет, която ни е 

препратила този сигнал, за следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, 

която предвижда, че задължително ползват по своя избор неплатен 

служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от 



24 

 

регистрацията до обявяване на резултатите от изборите само 

кандидатите, които са държавен или местен орган или заемат служба 

в администрацията на държавен или местен орган“, съгласно чл. 26, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, председателят на Общинския съвет има всички права 

по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са 

несъвместими с неговото положение.  

Предвид съдържанието на посочените разпоредби, 

председателят на Общинския съвет задължително ползва отпуск за 

дните, през които в работно време участва в мероприятия на 

предизборната кампания, съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от 

Изборния кодекс. Мисля, че така направеното предложение 

съответства на досегашната практика на Централната избирателна 

комисия по подобни казуси.  

Имали сме и много запитвания от Асоциацията на 

председателите на общински съвети, когато ставаше въпрос за 

участие на регистрирани кандидати за народни представители, които 

са и председатели на общински съвети в предходната кампания за 

парламентарните избори.  

В рубриката „Въпроси и отговори“ също имаме отговор в този 

смисъл, но независимо от изложеното, не всички очевидно са наясно 

със спецификата на участието на председателите на общински 

съвети, когато са регистрирани като кандидати в предизборната 

кампания. 

Затова предлагам да изпратим този  отговор до 

сигналоподателя и до Администрация на Министерския съвет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на отговор? Имате ли предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения отговор от 

докладчика, който да бъде предоставен на госпожа Михалева с копие 

до Администрацията на Министерския съвет.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, предполагам, че си спомняте, 

че преди два дни докладвах постъпил сигнал от господин С.              

Т.       относно агитация пред сградата на Съдебната палата в София. 

Бяхме изпратили писмото по компетентност до районна избирателна 

комисия – 24. Те ни връщат отговор, че сградата на Съдебната палата 

се намира на територията на район Триадица, поради което те не 

могат да разгледат сигнала и като коригирам грешката – очевидно аз 

съм подвела комисията, че компетентна е РИК - 24, предлагам да 

насочим сигнала към Районна избирателна комисия – 23, на чиято 

територия е район „Триадица“, за да се произнесе по компетентност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението да бъде 

изпратена по компетентност на 23-и район. С копие до нас можеха да 

го препратят, но…  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е господин Георгиев в „Дела, жалби и 

сигнали“. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред за сведение, от папката 

от днес, с моята фамилия ви представям с вх. НС-15-522, копие на 

Решение № 55-НС от 28 юни на РИК - 25 относно жалба от господин 

Н.      Б.               , която бяхме представили по-рано тук за сведение, 

че е подадена - ЦИК–25 се е произнесла с решение и е сметнала за 

необходимо да уведоми жалбоподателя и копие – до ЦИК. Това е за 

сведение.  

Освен това, в „Проекти“ от вчера, 28 юни в папка с моето име 

представям на колегите с две последователни писма внесена една 
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жалба срещу Решение № РИК-24-57 от 25 юни на РИК 24 в София, от 

името на Борис Цветков лично като кандидат и пълномощник на 

коалиция „БСП за България“ от Даниела Дългова, също 

пълномощник от „БСП за България“, информирам комисията за 

сведение, че се заемам с изложението и твърденията, които са 

описани в тая жалба срещу взето решение на РИК 24 от 25 юни. Това 

сега е за сведение. Ще се заема с изясняване на фактите и 

обстоятелствата и включително и представителството на подателя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друг доклад имате 

ли в тази точка? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нямам повече по тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към доклади по административни преписки. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  

Аз ще ви докладвам с вх. № ЦИК-06-11-106 от 28 юни. В 

отговор на наше писмо от същата дата „Сиела Норма“ са 

предоставили на вниманието на Централната избирателна комисия 

графиците и начина, по който ще се извършат планираните обучения 

с районните избирателни комисии. Това е в изпълнение на тяхното 

задължение по договора как се инсталира и стартира машината за 

гласуване. В моя папка от днешна дата е графикът с всичките 

районни избирателни комисии. По-голямата част от обученията ще 

бъдат провеждани на място. Само няколко от тях са чрез 

платформата Teams. Докладвам ви го за сведение. 

В днешния ден са планирани обученията за РИК: РИК – 17, 

РИК - 29 Хасково и РИК - 2 Смолян.  

В „Административни преписки“, господин Георгиев, имате 

заявен доклад.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Информирам комисията за сведение, 

в папката от днес с моята фамилия, с вх. № НС-06-459 от 28 юни, за 

сведение е, изпратени са заверени копия от заповедта на кмета на 

община Долни чифлик, област Варна, във връзка с отваряне, 

подреждане на изборни книжа и материали в съответно помещение. 
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Има заповед на кмета, има приложен протокол. Запознавам ви с 

внесеното писмо със съответния входящ номер.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли беше 

Вашият доклад?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това беше в тази точка. 

Следващ докладчик в точка 7 е госпожа Георгиева. 

Заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги с вх. № НС-07-64 от 28  юни сме получили преписка от 

район Връбница на Столична община, изцяло окомплектована с 

всички изискуеми документи във връзка с изпълнение на Решение № 

158-НС на ЦИК за унищожаване на резерва от бюлетини и 

формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители, 

проведени на 4 април 2021 г. Докладвам ви го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева. 

Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви повторно писмо от 

сайта „19 минути.бг“ Ако си спомняте, преди време ви го докладвах. 

Въпросът беше какво количество бюлетини се очаква да бъдат 

изготвени за предстоящите избори на 11 юли, ще има ли 

подизпълнител и ако да, то ще бъде ли осъществена процедурата по 

обществени поръчки, която се полага по закон?  

Тогава отговорихме, че все още не е обявена обществената 

поръчка. Това беше на 15 юни. Сега вече можем да предоставим 

отговор, като предлагам да върнем отговор, че за страната и за извън 

страната в гласуването на изборите на 11 юли ще бъдат отпечатани - 

аз ги съобщих на брифинга - 7 408 500 хартиени бюлетини за тези 

избори.  

Отпечатването е възложено на печатницата на БНБ. Дали 

самата печатница ще ползва подизпълнител ние не можем да 

отговорим. Ако се налага ползването на подизпълнител, то трябва да 

се спазва изискването този подизпълнител да бъде лицензиран по 

наредбата, издадена от Министерството на финансите за отпечатване 
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на ценни книжа от контролна на Министерството на финансите. Така 

ви предлагам да върнем отговор с този текст. Имаме информация за 

подизпълнител и ще посочим кой ще бъде подизпълнителят. 

Предлагам да изпратим отговор с този текст на писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги подлагам на 

гласуване това предложение за „19 минути.бг“.  

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо, постъпило 

от БНТ от Милена Кирова, с вх. № НС-20-194 от 28 юни, с което ни 

уведомяват, че в „Сиела Норма“ са заявили по искане за интервю от 

БНТ, че ще дадат интервю по темата как работят машините за 

гласуване и какви правомощия има техникът при условие, че имат 

писменото разрешение от Централната избирателна комисия, като се 

позовават на договора, сключен с нас. Затова молят за разрешение за 

интервю, което да се състои в рамките на днешния ден. То е 

входирано на 28-и, но днес ми е донесено за доклад, така че го 

докладвам веднага.  

Припомням, че съгласно чл. 10.4 от договора изпълнителят 

няма право да дава публичния изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във 

връзка с изпълнението на този договор, независимо дали е въз основа 

на данни и материали на възложителя, или на резултати от работата 

на изпълнителя, без предварително писмо в съгласие на възложителя, 

което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.  

В тази връзка ви предлагам Централната избирателна комисия 

да даде съгласие да бъде взето интервю от представител на „Сиела 

Норма“ само по темата как работят машините за гласуване и какви 

правомощия има техникът.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на госпожа Матева?  
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РОСИЦА МАТЕВА: На БНТ, с копие до „Сиела Норма“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за отговор до Българска национална 

телевизия с копие до „Сиела Норма“.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е писмо от РИК – 

24 с вх. № НС-15-491/29 от 28 юни. Припомням ви във връзка с 

вчерашния доклад, както и в предходните дни: това е отговор от 24-а 

Районна избирателна комисия, която единствено до вчера не беше 

отговорила във връзка с нашето писмо да бъде извършена проверка 

на кандидатските листи, които са публикувани на интернет 

страницата на всяка районна избирателна комисия, дали данните, 

които са публикувани, съответстват на регистрите и на 

регистрираните кандидатски листи.  

24-а Районна избирателна комисия ни уведомява, че са 

извършили проверка и кандидатските листи отговарят на 

публикуваната информация.  

С това, колеги ви информирам, че всички 31 районни 

избирателни комисии извършиха отново проверка на въведените 

данни за кандидатските листи, които отговарят на регистрираните от 

тях кандидатски листи и на изписванията на имената на кандидатите. 

Така че мисля, че имаме вече със сигурност вярно въведена 

информация.  

Последният ми доклад, колеги, е писмо-покана от Телевизия 

ЕВРОКОМ, с вх. № НС-20-199, с което ни отправят покана в 

предаването „Делници“ да покажем и разясним технологията на 

машинното гласуване, като ни посочват възможни дати и часове 

между 20 и 40 минути ефирно време. Предложени са дати днешна и 

утрешна, но аз яви предлагам в оперативен порядък пиарите на 

Централната избирателна комисия да съгласуват участие на 
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говорител с машина, защото смятам, че тази телевизия има определен 

таргет на зрителя, който е хубаво да види машина в студио. 

Достатъчно време предоставят, за да може да бъде пояснено 

подробно как се гласува с машина и мисля да приемем това 

предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Понеже това е 

принципно съгласие, тъй като ние с демонстрация на машината за 

гласуване чрез нашите говорители и обществения съвет в останалите 

медии се прави такова представяне. 

Имате ли друг доклад? Заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви две писма с почти 

идентично искане. Едното е вх. № НС-11-111 от 22 юни от коалиция 

„Изправи се! Мутри вън!“, а другото е НС-10-264 от 24 юни в 

политическа партия „Има такъв народ“.  

И с двете писма ни се отправят искания да бъдат предоставени 

на политическите субекти, регистрирани като участници в тези 

избори по една машина за гласуване, с инсталирана демоверсия, 

разбира се, на машините за гласуване, за да могат да показват в 

реално време на избирателите как се гласува с машина, както и 

евентуално в другото писмо на „Има такъв народ“ да могат да бъдат 

заснети и материали, които да бъдат излъчвани в медии. Така че, 

моето предложение е ако сте съгласни, да изискаме още две машини 

от тези 120, които имаме по договор за разяснителна кампания, да 

бъде инсталирана демоверсия на софтуера на тези две машини и да ги 

предоставим на двамата кандидати политически субекти за 

разяснение и за демонстрация на избирателите как се гласува.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, доколкото 

си спомням, по-рано във времето имаше и от госпожа Караянчева 

едно предложение и мисля, че и още някой имаше такова 

предложение; ще си спомня. Дали след като има сега от две 

политически партии такова желание, аз по-скоро бих ви предложила 

всички, които са регистрирани за участие в изборите, ако заявят 

желание, за да има равнопоставеност, да им бъде предоставена демо 

версия.  
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Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Нейкова, госпожа Караянчева 

отправи призив през медиите, доколкото си спомням, аз го прочетох, 

да бъдат изпратени машини в страната, за да бъдат извършвани 

демонстрационни гласувания. Това вече сме го направили. Аз лично 

смятам, че всеки ангажиран с изборите субект ако има желание да 

бъде предоставена такава машина, можем да го направим. 

Конкретните искания са постъпили при нас от тези два политически 

субекти, така че предлагам в момента да гласуваме това.  

Ако получим искане и от друг от участниците в изборите, ще 

го разгледаме и ще вземем решение. Аз лично смятам, че и други 

регистрирани партии и коалиции ако искат, можем да им 

предоставим, за да показват как се гласува с машина. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, категорично съм 

против не специално за тези субекти, които участват в изборите, а 

принципно. Добре е да има разяснителна кампания, добре е колкото 

можеше повече субекти да се включат в тази разяснителна кампания.  

Но все пак си мисля, че ако предоставим на два, три или пет 

политически субекти, които участват в изборите и ако, след като се 

научи този факт, и други политически субекти (било регистрирани, 

било нерегистрирани за участие в предстоящите избори) изразят 

желание, отделно от това могат да изявят желание и НПО-та, 

различни граждани, различни кандидати от различни листи? Считам, 

че това ще доведе до хаос: първо, че няма толкова налични бройки 

като машини; второ, ще има неравнопоставеност между субектите в 

един момент, в който тези машини ще свършат, които евентуално 

може да предоставим. Това ще доведе до допълнително напрежение. 

Това е мнението ми, категорично го заявявам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз също съм против 

да се предостави на политически субекти, ако не може да се позволи 

равен достъп на всички участници в изборите. Не може да се 

предостави само на тези, които са поискали това от нас.  
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Абсолютно бих поддържала да се изпрати, ако има машини, 

до всички общински администрации, защото там са техническите 

екипи, които участват в организирането на изборите, да се изпрати и 

на областните администрации. Сега сме изпратили на районните 

избирателни комисии. Но ако не може да се предостави, пак казвам, 

равен достъп на всички, не може да се удовлетворят исканията само 

на отделни политически субекти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имаме регистрирани 23 

политически субекти в изборите. До момента сме използвали 96 от 

машините, които са предвидени за разяснителна кампания. Тоест, ако 

предвидим за всеки политически субект, стават 119. Така че аз ви 

предлагам да вземем принципно решение, че всеки един от партиите 

и коалициите, които са регистрирани за участие в изборите, ако 

пожелае, можем да му предоставим машина с инсталирана 

демоверсия и да вземем това принципно протоколно решение в 

момента. Даже имам една и за независимия кандидат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само искам да се присъединя към 

изказаното становище от госпожа Солакова. Считам, че е по-добре и 

по-целесъобразно тези машини да се предоставят на общински 

администрации във входовете на общините, където евентуално всеки 

кмет би могъл с едно лице, което е IT специалист към общината или 

друго подобно да демонстрира на хората, които влизат в общината, 

предполагам, че те са привърженици на различни политически сили. 

Така че всички хора могат там, даже да се обяви на сайта на 

общините, съответна зала или стая да се отдели в съответната 

община, където всеки, който желае от съответната община или 

населено място, да може да отиде и да се запознае на място с начина 

на гласуване, като му бъде обяснено. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Под формата на реплика, колега Баханов, 

ние вчера изпратихме такова писмо до общинските администрации и 

до областните управители да бъдат организирани във всяко населено 

място, в което ще има машинно гласуване, такива демонстрационни 

гласувания, като бъдат разгласени предварително местата и часовете, 

в които ще бъде осигурена такава възможност на избирателите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други?  

Госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам още предварително да се 

уточни - не по принцип да се приема решение, че който поиска, ще 

предоставим машина. Предварително да се знае как ще се оповести и 

ще се доведе до знанието на всички участници в изборния процес, че 

ще имат възможност да получат машина от Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако вземем такова решение, можем на 

електронните пощи, които са посочени в регистъра на 

регистрираните политически партии и коалиции за връзка, да им 

изпратим съобщение, че при тяхно желание можем да им 

предоставим една машина, с която да указват на избирателите как се 

гласува.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имаме ли 

други предложения? Не. 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика, което 

беше изменено от докладчика за принципно решение на всички 

регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и независим 

кандидат, да бъде предоставена машина с инсталирана демоверсия за 

изборите за 11 юли с цел разясняване на избирателите,  като бъдат 

информирани на заявените електронни адреси за такава възможност. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

(Георги Баханов, Димитър Димитров, Красимир Ципов).  

Това ли бяха Вашите доклади?  

Колеги, преминаваме към точка „Разни“, след което ще 

прекъснем, тъй като в 13 часа имаме среща.  

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 8. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

По-скоро за сведение е – имахме едно съобщение, една покана от 

24.06., в която Международният център за парламентарни 

изследвания (ECPS EPPE), ни канят да вземем участие в кръгла маса, 

която ще бъде организирана по интернет. Специално направих 

превод, защото темата е интересна, темата е избори и технологии. 

Ние не можахме да се включим в първата част, не зная дали утре 

някой по-скоро ще има възможност, тъй като утре ще има втора част 

от тази кръгла маса.  

Има няколко интересни доклада. Единият от тях е на 

румънския менажер на информационната система, която е, както 

много пъти съм казвал, много интересна, тъй като борави с база 

данни избиратели и всяка секционна избирателна комисия е свързана 

с тази база данни.  За сведение ви го предлагам, преводът е превод 

към ЦИК-07-33.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги получили сме две запитвания от членове на секционни 

избирателни комисии. Вх. № НС-23-366 от 15.06. Биляна Килифарева 

и НС-15.514 от 28.06. от Стоян Николаев, които са свързани с 

предаването на изборните книжа и материали от секционните 

избирателни комисии на районните избирателни комисии.  
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С Решения № 341 и № 342 от вчерашния ден, 28.06., 

Централната избирателна комисия утвърди Методически указания по 

прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии 

в страната за изборите за народни представители на 11 юли 20212 г., 

в които подробно са обяснени всички действия на секционната 

избирателна комисия при предаване на изборните книжа и материали 

на районните избирателни комисии. Във връзка с това ви докладвам 

двете писма за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Имате ли 

друг доклад? Господин Чаушев, Вие? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз все пак бих отговорил на питащите, че 

са публикувани тези неща, да се запознаят на страницата на ЦИК. 

Може би е добре тези Методически указания да се качат и в 

обучителен портал, само методическите указания.  

Добре, тогава остава само да се качат методическите указания 

в обучителен портал. В отделна точка да се качат методическите 

указания. Има право да се препращат там.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Солакова, в 

„Административни преписки“, отбелязала съм си. Заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, получили сме писмо от община Сунгурларе 

с копие от заповедта с уточнение относно адреса на секцията в село 

Чубра. Предлагам ви да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД и 

„Информационно обслужване“ с приложено писмо относно 

уточнението за адреса на секцията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги?  

Моля, процедура по гласуване на това предложение.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, срещата ни в 13 часа с Мисията на ОССЕ ще бъде в 

зала 1 на първия етаж, тъй като е малко по-хладно.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предложение в изпълнение на 

протоколно решение на Централната избирателна комисия от 14 юни 

за закупуване на 2 броя USB дискове във връзка с архивирането на 

информацията от флаш-паметите от произведените парламентарни 

избори на 4 април. Спомняте си, имахме обсъждане и препоръка на 

експертите. Въз основа на проучване на интернет страниците на 

доставчици на такива материали се установява, че прогнозната 

стойност на разходите е в размер до 340 лв. без ДДС или 408 лв. с 

ДДС, а до 170 - за всеки един от дисковете.  

Предложението е да се закупят 2 броя USB външни дискове с 

посочени параметри в докладната ЦИК-09-251 от директора на 

дирекция „Администрация“ от 28 юни. По бюджета на Централната 

избирателна комисия има такива средства по § 10-15 „Материали и 

хардуер“.  

Предлагам да одобрим направеното предложение. Приложен е 

и контролен лист за извършен предварителен контрол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение? Това са дисковете, на които да бъдат съхранявани 

извлечените от флашките данни.  

Моля, процедура по гласуване да одобрим направеното 

предложение и да бъде извършен разходът, така както беше 

представен от госпожа Солакова.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги печатницата ни изпрати 

график за предаване на бюлетините. В тази връзка вчера изпратихме 

информация за адресите за доставка. Предлагам ви днес в изпратим 

информация за упълномощените с решение на РИК лица, не по-малко 

от двама, за получаване на бюлетините, както и определени 

длъжностни лица със заповеди на съответните областни управители.  
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Информацията да бъде за областите и изборните райони 

Благоевград, Кюстендил, Перник, Пловдив – 16 и Пловдивски - 17 и 

Пазарджишки изборен район.  

Моля да гласуваме такова писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги подлагам на 

гласуване предложението, направено от госпожа Солакова. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от господин Ц.      И.         Ц.      . Той ми се обади по телефона 

и ме информира по телефона, че не е успял да гласува в изборния ден 

на 4 април 2021 г. Като разбрах, че е от Аксаково, предположих, че 

тъй като в Аксаково и в Аврен, и в други населени места има 

проблеми с адресни регистрации, които ние ги водим с общата 

формулировка „сгрешени адреси“ и че по повод на така наречените 

сгрешени адреси Централната избирателна комисия приема решения 

специално за тях. Те се вписват в избирателните списъци на ръка от 

кметовете на общини до предаването на избирателните списъци на 

секционните избирателни комисии, а в деня на изборите се дописват 

под чертата от самата секционна избирателна комисия. 

Господин Ц.      ме увери, че той проблем с адреса няма и 

може да го докаже и наистина, изпратил ми е включително копие от 

личната си карта.  

Въз основа на извършена проверка на страницата на ГД 

„ГРАО“, както и служебна проверка на страницата на община 

Аксаково за публикуваните избирателни списъци се установява, че 

господин Ц.        И.         Ц.            от гр. Аксаково е включен в 

избирателния списък на секция 8 и на страницата на ГД „ГРАО“ е 

даден и адресът. 
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Аз ви предлагам да изпратим такова писмо с уточнението, че в 

случай, че е вписан в избирателния списък, секционната избирателна 

комисия няма право да възпрепятства упражняването на правото на 

глас от избирателят. А в случай, че в деня на изборите не фигурира в 

избирателния списък, а е включен в списъка на заличените, 

секционната избирателна комисия е длъжна да му предостави 

информация за основанието за включване. В този смисъл да 

отговорим на господин Цонев. Надявам се на тези избори той да 

може да упражни правото си на глас.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.  

Колеги, по този доклад имате ли въпроси или предложения? 

Няма. 

Подлагам на гласуване изпращането на отговора до господин 

Цонев.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Последно за да 

прекъснем заседанието, колегата Войнов за доклад.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, вчера приехме Методически указания за 

секционните избирателни комисии, в които решихме, че пликовете, в 

които ще се поставят смарт картите и флаш-паметите трябва да са 

прозрачни. В тази връзка предлагам да изпратим писмо до 

областните управители с копие до главния секретар на 

Администрацията на Министерски съвет, в което да им кажем, че 

съгласно приетите Методически указания за СИК при гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване е указано, че 

пликовете, в които се поставят смарт картите и флаш-паметите, са 

прозрачни и следва да съобразят горното при предоставянето на 

пликове за секционните избирателни комисии.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на господин Войнов за писмо до 

областните управители с копие до главния секретар на Министерски 

съвет.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, с това прекъсвам заседанието, което ще продължи в 

16 часа, тъй като имаме в 13 часа среща с представители на ОССЕ, а 

след това ни е срещата с представители на Министерство на 

вътрешните работи и „Сиела Норма“ във връзка с логистичния план 

за изборите на 11 юли.  

Благодаря. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

За начален час беше обявено 16,00 ч., но предвид 

продължилата по-дълго време среща с представителите на 

Министерството на вътрешните работи и „Сиела Норма“ АД 

относно логистичния план за машините за изборите на 11 юли 2021 г. 

се наложи да започнем сега. 

В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Започваме с точка първа от дневния ред. Заповядайте, колега 

Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател. 
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ЦИК 06-11-109 от 29 юни 2021 г. и е във 

връзка с това, че тази вечер ще пристигнат петте броя камиони с 

машини за гласуване, които се доставят по договора между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД, а именно 1637 машини. 

Моля да се разпореди на охраната, осигурена от 

Министерството на вътрешните работи, камионите да бъдат 

допуснати на територията на склада. 

Подготвил съм писмо и предлагам да го изпратим до 

министъра на вътрешните работи с копие до главния секретар на 

Министерството на вътрешните работи. Да им препратим това писмо 

с молба машините за гласуване да бъдат допуснати на територията на 

склада на „Карго Партнърс“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това 

предложение има ли бележки? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване, тъй като по информация, 

получена в днешния ден, би трябвало към 20,00 ч. тази вечер да може 

да бъдат допуснати до територията на склада допълнителните 1637 

устройства. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като стана ясно, 

че смарт картите от изборите на 27 юни 2021 г. в община Плевен 

и в с. Ясен от три избирателни секции са повредени, предлагам 

да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с 

което да поискаме да ни бъдат комплектувани пет комплекта по 

пет смарт карти за втория тур с номерата на секциите, съответно 

231, 232 и 233 секции в с. Ясен. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това са тези 

карти, които са облепени с тиксо. Ще изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД да подготвят нови  

комплекти. 

Колеги, в тази връзка може би трябва да помислим за 

изборите на 11 юли 2021 г. по някакъв подходящ начин, за да не 

остане незабелязано, затова казвам „подходящ“, трябва да бъде 

обърнато внимание на секционните избирателни комисии, че не 

се допуска смарт картите да бъдат облепяни с тиксо, по тях да 

се поставят лепенки, защото може да се отлепи и да влезе в 

машината, и всякакви други допълнителни указателни табели, 

защото това може да създаде проблем за машинното гласуване. 

Не е сега момента, но просто го казвам, за да не се забрави. Това 

трябва да го направим и за втория тур. 

Най-малкото, което можем да направим, е като 

съобщение на нашата страница и на вниманието на общинските 

избирателни комисии. Сещам се и за вариант това указание да 

бъде отпечатано и в деня преди изборите да бъде предоставено с 

всички книжа на секционните избирателни комисии, за да имат 

повишено внимание по този въпрос. 

Подлагам на гласуване предложението на колегата 

Войнов. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

комплектуването на останалите флаш памети, които са необходими 

за изборите на 11 юли 2021 г., предлагам да изпратим писмо до 

Държавна агенция „Електронно управление“ във връзка с 

комплектуването на около 17 000 флаш памети на комплекти по 

200 бр. в пакет и в продължение на успешно изпълнената предишна 
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задача по дейностите, свързани с архивирането на същите, да ги 

помолим да ни съдействат с пет оперативни изпълнители на 

дейността, както и ръководител на екипа за 30 юни 2021 г. и 1 юли 

2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението за подпомагане на дейността по 

обработване на флаш паметите със служители от Държавна агенция 

„Електронно управление“. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с успешно 

приключилата дейност по сваляне на информацията от флаш 

паметите, използвани на изборите на 4 април 2021 г., и 

необходимостта от архивиране на тези данни от USB флаш 

паметите в моя папка има примерен протокол за предаване и 

архивиране на данните. За целта за архивирането на данните 

експертите предлагат трима представители на Централната 

избирателна комисия да генерират паролата, с която да бъдат 

архивирани данните. Процедурата, по която се предлага 

архивирането, е описана. 

Предлагам да определим трима представители на 

Централната избирателна комисия, които да извършат 

генерирането на паролата, с която ще бъдат архивирани 

данните. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, предлагам колегите Войнов, Димитров и Георгиев или 

Гаврилов, които обичайно се занимават с този процес.  

Има ли други предложения? – Не виждам. 
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Моля, режим на гласуване за определяне на тримата 

представители на Централната избирателна комисия – колегите 

Войнов, Димитров и Гаврилов.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх.  № НС 

15-519 от 28 юни 2021 г. от РИК 25, с което ни изпращат график 

за предаване на изборните книжа и материали в предизборния 

ден между РИК, Общинската администрация и „Сиела Норма“ 

АД. Молят ни да изпратим този график на „Сиела Норма“ АД за 

съгласуване. 

Предлагам с писмо да препратим графика на „Сиела 

Норма“ АД. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, имате ли други предложения? – Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за препращане на писмото на 

РИК 25 на „Сиела Норма“ АД за съобразяване при възможност 

при изготвяне на графика за доставка на устройствата.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колеги, връщаме се на точка пета от дневния ред, както ви 

обещах преди обяд.  

 

Точка 5. Разяснителна кампания. 

Ще ви помоля да погледнете в папка с моите инициали 

докладната записка с № ЦИК 09-250 от 28 ни 2021 г., към която е 

приложен Проекта на договор, който да сключи Централната 
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избирателна комисия с „Български пощи“ АД за отпечатването на 

плаката, който одобрихме преди обяд, и транспортирането му до 

31 областни управи. Като приложение е ценовата оферта, която вече 

ви докладвах вчера и я одобрихме, както и списъците с адресите за 

доставка и бройките, които трябва да бъдат доставени до различните 

областни администрации, като Приложение № 2 към договора. 

Припомням, 18 100 плаката ще бъдат доставени в 31 областни 

администрации. Имаме съгласуване на договора от юристите. Той е 

кратък, в него се предвижда, че в 3-дневен срок, три работни дни на 

предоставяне от предпечата ще бъде отпечатан плаката и ще бъдат 

доставени не по-късно от 7 юли 2021 г. Всъщност, идеята е, че ще 

бъдат доставени и по-рано, стига отпечатването да бъде приключено 

навреме. Плащането ще бъде в срок от 5 дни след получаване на 

фактурата, а фактурата ще бъде издадена в срок до 3 работни дни в 

изпълнение на всички услуги, придружена с количествено-

стойностната сметка. Припомням ви, че одобрихме параметри на 

цената на транспорт в зависимост от тежината на отделните пакети. 

Така че плащането ще бъде след извършване на услугата по договора, 

за която сме в пред договорни отношения с „Български пощи“ АД.  

Това са основните параметри на договора – двете приложения, 

цените и списъка с разпределение на адресите. 

Ако нямате някакви въпроси и предложения, предлагам да 

одобрим сключването на договора с „Български пощи“ АД. – Не 

виждам. 

Моля, режим на гласуване за сключването на договора, който 

е в проект, и упълномощаване на председателя на Централната 

избирателна комисия да го подпише. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колега Стоянова, имате ли да добавите нещо в 

Разяснителна кампания? 



45 

 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Искам да обърна внимание на 

колегите, че на сайта ни вече е активен бутона „Разяснителна 

кампания“. Вътре има сложени материали. 

В тази връзка моля за становище по отношение на 

симулатора, който тази сутрин е бил по пощите ви. Дали е ОК, 

за да го качим и него там. 

Също така бих искала да попитам имате ли нещо против 

този плакат, който е разработен и ще отиде до областните 

администрации, да го качим като PDF файл в бутона?  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние 

гласувахме днес протоколно решение да го качим в 

„Разяснителна кампания“, в „Машинно гласуване“, нека и през 

този бутон да се стига до него. Освен това и на страницата на 

районните избирателни комисии да бъде. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Просто трябва да се добавят към 

информацията, която в момента е видна, когато се кликне върху 

бутона – този плакат, симулатора, ако сме стигнали до някакъв 

финален вариант на база на предложението, което тази сутрин е 

било на имейлите на колегите от Централната избирателна 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ние 

не сме го гледали в залата. Аз лично бях говорила с IT 

специалиста ни, дали не е хубаво да се опита да го направи, 

включвайки се симулатора да няма необходимост от кликване 

върху картата и върху разписката, а директно да започва 

движението, защото за частичните местни избори имаше 

коментари, че по-трудно се справят, особено на телефони, с 

кликването. Всъщност да има нужда от действието на 

избирателя само в момента на избора за гласуване, докато 

самата карта да си отива сама. Разбира се, да си остане 

описателния текст и разписката да се прибира сама в кутията.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Тогава ще изчакаме този вариант да 

бъде предложен и него ще качим, защото виждам, че той е 

изчистил по-голяма част. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Може 

би да го обсъдим, не знам. Колеги, видяхте ли симулатора? Той 

е почти същия като за частичните избори. Идеята беше и да се 

параметризира така, че като се включи на екран, да се центрира 

сам, защото на частичните избори беше малко по-трудно с 

центрирането. 

Ако искате да изчакаме да видим какво е направил и утре 

да го гласуваме? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам нищо против. 

Нямам друго в тази точка засега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, преминаваме към точка шеста от дневния ред. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Колеги, в тази точка искам да ви докладвам, че в 

Централната избирателна комисия е постъпила в Централната 

избирателна комисия, изпратена от Административен съд – 

Смолян, частна жалба с вх. № 2080 от 28 юни 2021 г., подадена 

от адвокат Анастасов, процесуален представител на партия ДПС 

срещу определение на Административен съд – Смолян, с което е 

прекратено производството по административно дело №  164 от 

2021 г. Изпраща ни се препис от разпореждането на съда и от 

частната жалба и ни се указва, че можем в тридневен срок да 

подадем възражения, писмени доказателства по частната жалба.  

Докладвам ви го в момента за сведение. 

Ще я предоставя на юристите, за да подготвят становище, 

което ще ви докладвам за одобрение.  

По делата, които бяха насрочени за днес, все още нямаме 

произнасяне на Върховния административен съд, така че, когато 

това се случи, ще ви информирам за резултата от тези дела.  

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, за последващо 

одобрение във вътрешната мрежа може да видите писмо в папка 

с такова наименование. Във връзка с ПМС № 203 от 23  юни 

2021 г. изпратихме на министъра на финансите копие от 

договора, сключен с „Информационно обслужване“ АД, както и 

копие от фактурата, издадена от „Информационно обслужване“ 

АД по изпълнението на този договор за доставка на 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване.  

Моля за последващо одобрение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, чухте предложението на колегата Солакова. Има ли 

някакви становища? – Не виждам. 

Моля да гласуваме и да одобрим изпращането на 

договора и фактурата на министъра на финансите. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

графика, който сме получили, за предаване на бюлетините за 

втория тур за трите общински избирателни комисии  в общините 

Благоевград, Лесичово и Плевен. 

Предлагам да изпратим копие от писмото с приложения 

график до тези общински избирателни комисии и общинските 

администрации с копие до министъра на финансите и министъра 

на вътрешните работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, запознайте се с текста на писмото и моля за становища.  

Имате ли някакви предложения? – Не виждам. 

Моля да одобрим текста на писмото. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, Докладна записка с вх. №  

ЦИК 09-249 от 28 юни 2021 г. на директора на Дирекция 

„Администрация“ за извършване на промяна по бюджета на 

Централната избирателна комисия. Става дума за трансферите 

до общините, които следва да изплатят възнагражденията на 

общинските избирателни комисии за заседания и дежурства, 

одобрени от Централната избирателна комисия. Промяната е за  

28 783 лв. 

Имаме справка към Докладната. Към 31 май 2021 г. 

изплатените средства към общините са в размер на 59  262 лв. 

Общата сума към 29 юни 2021 г. е в размер на 88  045 лв. 

Предлагам да одобрим корекцията по бюджета. Да 

упълномощим председателя да извърши тази корекция, за което 

да уведомим министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Солакова? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо от областния управител на област Плевен. Той е 

приложил копие от всички заповеди, свързани с определяне на 

помещения за съхраняване на бюлетините след получаването 

им, преди да бъдат предоставени на общинските 

администрации. Информира ни, че в сградата ще бъде 

инсталирана система СОТ и ще бъдат осигурени дежурства от 

органите на Областна дирекция на МВР. 
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Само ще проверим дали няма промяна в адреса за 

доставка. Знаете, информирахме Печатницата на БНБ в 

изпълнение на договора, който имаме за изработка и доставка на 

бюлетини. Ако има промяна, ще ви предложа да информираме 

Печатницата. 

Докладвам ви за сведение, че е получено и последното 

писмо от Общинска администрация – Благоевград, за възложена 

изработка на изборни книжа за произвеждане на втория тур. 

Получават се при нас и заявките за броя за отпечатване на 

бюлетините. 

Информирам ви, че са одобрени предпечатните образци 

на бюлетините за втория тур за трите избора – кмет на община 

Благоевград, кмет на кметство Памидово в община Лесичово и 

кмет на кметство Ясен в община Плевен.  

Докладвам ви предложение на директора на Дирекция 

„Администрация“ за сключване на граждански договори със 

служители от Народното събрание с вх. № ЦИК 09-253 от 

29 юни 2021 г.  

Всъщност трябва да е предложение за изпращане на 

писмо до главния секретар на Народното събрание с искане от 

Администрацията определени звена да подпомагат Централната 

избирателна комисия, като предоставят експертна и техническа 

помощ, включително осигуряване на дежурство в извън работно 

време в дните на изборите и в периода на приемане на 

документите от районните избирателни комисии.  

Предложението е с писмо до главния секретар на 

Народното събрание да се изиска такава информация за 

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“, 

Дирекция „Управление на собствеността“, Дирекция 

„Парламентарна канцелария“, отдел „Административно 

обслужване“ – това са полиграфисти, в пощата куриери и 

пропуски, и сектор „Квестори“. 

Да информираме, че в случай на предоставени списъци с 

тези лица Централната избирателна комисия ще сключи 
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граждански договори. Предложението е договорите да бъдат от 

1 юли 2021 г. до 31 юли 2021 г., с изключение на договорите със 

служителите от сектор „Квестори“, които да бъдат за периода от 

11 юли 2021 г. до 14 юли 2021 г. 

Колеги, на този етап ви предлагам да изпратим такова 

писмо, като в него предлагам да уточним, че Централната 

избирателна комисия ще сключи договор с тях, без да посочваме 

сроковете. След заседание на работната група ще уточним и 

сроковете преди сключването на конкретните договори.  

Моля за одобрение на предложението за изпращане на 

писмо до главния секретар на Народното събрание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението за писмо до главния 

секретар на Народното събрание. 

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

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Колеги, получили сме писмо от 

Столична община, район „Овча купел“ за информация за 

унищожаване на останалия резерв бюлетини и формуляри от 

изборни книжа в изпълнение на Решението на Централната 

избирателна комисия. 

Докладвам ви го за сведение. 

Докладвам ви писмо, което сме получили от господин 

Александър Станев от „Информационно обслужване“ АД, с 

приложена информация за извършен анализ на несъответствията 

в протоколите на секционните избирателни комисии, както и на 

Общинската избирателна комисия – Благоевград, от повторното 

въвеждане на протоколите на СИК в Централната избирателна 

комисия в Изчислителния пункт. 

Моля ви да се запознаете с писмо с вх. № ЧМИ-15-69 от 

28 юни 2021 г.  
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Докладвам ви го за запознаване. Моля да имаме работна 

група по този въпрос. След запознаване и работно обсъждане 

предлагам да го обсъдим в залата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

въпрос ви предлагам или днес, при следващото прекъсване на 

заседанието, да го обсъдим, или утре на работна група.  

Имате ли други доклади, госпожо Солакова?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кой е 

следващият докладчик? 

РОСИЦА МАТЕВА: Няма друго за докладване. Всичко 

сме докладвали до Машинното гласуване и до … 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви 

докладвам няколко преписки. 

С вх. № ЦИК-06-11-108 от 29 юни 2021 г. от Държавна 

агенция „Електронно управление“ сме получили писмо относно 

връщане на технически устройства за машинно гласуване във 

връзка с техните задължения, произтичащи от чл. 213а, ал. 2. С 

Приемо-предавателен протокол са получили 3 бр. устройства, 

заедно с техническа документация и изходния код на 

приложната информационна система за местните избори на 27 

юни 2021 г.  

С издаването на решението от председателя на Държавна 

агенция „Електронно управление“, председателя на Българския 

институт по метрология и председателя на управителния съвет 

на Българския институт за стандартизация е приключил процеса  

по удостоверяване на съответствието на доставения тип 

устройство с изискванията на чл. 213, във връзка с 

провеждането на частичните местни избори. 

С оглед горното молят да ги информираме за удобен за 

Централната избирателна комисия ден и час, в който да ни 

предадат предоставените информационни активи, посочени по -

горе. 
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Колеги, засега ви го докладвам за сведение, за да 

изготвим конкретно предложение за ден и час и представители 

на Централната избирателна комисия, които да ги получат. 

Може би е хубаво и в екипа, който ще получи тези активи, да 

има и представител от нашите IT експерти, които ползваме в 

тези случаи. 

Следващото, което ви докладвам, е с вх. № НС-00-640 от 

29 юни 2021 г., отново писмо от Държавна агенция „Електронно 

управление“, с което ни уведомяват, че за осигуряване на 

пространство за съхранение на данни от флаш памети в Център 

за данни на електронното управление е заделено необходимото 

пространство и от зала № 134 в сградата на Народното събрание 

до мястото за съхранение е осигурен достъп и комуникационна 

свързаност със съответната подходяща скорост. 

Докладвам ви го за сведение и ви предлагам да ги 

предоставим на екипа, който работи по съхраняването на тези 

данни. 

Мисля, че за момента няма повече доклади. 

Има ли други доклади? 

Заповядйте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в дневния ред в 

точка „Регистрация на наблюдатели“. Преди малко дойдоха 

документите, затова толкова късно заявявам. Моля за 

извинение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предлагам това да бъде нова т. 7а – „Регистрация на 

наблюдатели“. 

Има ли други предложения? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване допълване на дневния ред с нова 

точка 7а – „Регистрация на наблюдатели“. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Колеги, преминаваме към новата точка 7а от дневния 

ред. Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 7а. Разяснителна кампания. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: ОТНОСНО: Все още не са го качили 

в моята папка, може би ще се появи всяка секунда.  

Докладвам ви заявление под вх. № 15-1 от 29  юни 2021 г. 

от Асоциация „Прозрачност без граници“. за участие с 

наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 

11 юли 2021 г. 

Регистрираните са с наше Решение№ 285-НС от 23 юни 

2021 г. Това е последващо заявление за регистрация на нови пет 

лица. 

Към заявлението са приложени необходимите документи, 

а именно: 

- пълномощно от представляващия към лицето, което 

подава заявлението;  

- пълномощно от представляващия в полза на пет лица, 

упълномощени представители на сдружение „Прозрачност без 

граници“; 

- списък с имената и единния граждански номер на 

упълномощените лица, представен на хартиен носител и в 

електронен вид; 

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от 

изборните книжа) – 5 бр., за всяко лице. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели в страната.  

На 29 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната 

поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за 

извършената проверка на лицата, предложени да бъдат 

регистрирани. 
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Проверката установява, че към датата на регистрацията 

всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и 

Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК. 

Поради което, предвид това, че са налице всички 

изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 

във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и наше Решение 

№ 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия 

предлагам да регистрираме като наблюдатели 5 упълномощени 

представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ за 

страната, както следва - изброени са поименно в решението 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения. 

Това е диспозитивът, който предлагам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение относно регистрация на наблюдатели от 

Асоциация „Прозрачност без граници“ имате ли въпроси, 

предложения? – Не виждам. 

Моля, процедура по гласуване по така представения 

Проект на решение. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, това Решение е № 348-НС. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 18,00 ч.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в залата 

сме 11 членове на Централната избирателна комисия . 

Продължаваме заседанието. 
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Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-113 от 29 юни 

2021 г. от Държавна агенция „Електронно управление“, което е 

в моя папка от днешно заседание, във връзка с повеждане на 

изборите за народни представители на 11 юли 2021  г. 

Уведомяват ни да имаме предвид, че с Решение от 31 март 

2021 г. трите институции са удостоверили съответствието на 

доставения тип устройства. В случай, че за предстоящите 

избори ще бъдат използвани същия тип устройства, в това число 

и тези, които ще бъдат доставени допълнително, и не се налага 

промяна в изходния код на приложната информационна система, 

запазва се системния криптографски хеш и е изписан в писмото. 

Считат, че не е необходимо извършване на последващо 

удостоверяване, тъй като посочените информационни активи 

вече веднъж са удостоверени. Този административен акт е 

влязъл в сила и е постигнат стабилитет. 

Същевременно обаче осъзнават значимостта на 

предстоящите избори и предлагат, във връзка с нашето Решение 

№ 269 от 22 юни 2021 г., организирането на експертна среща на 

5 юли 2021 г. по възможност в сградата на Централната 

избирателна комисия, на която трите институции да представят 

информация за своята работа, както и относно активностите, 

реализирани в процеса по удостоверяване на съответствието по 

чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс и на която да има възможност 

да присъстват представители на лицата по чл. 213а, ал. 3, ако 

има такива регистрирани с наше Решение №  269 . 

Колеги, предлагам ви да приемем това предложение, 

защото имаме постъпили такива две предложения, които ви 

докладвам.  

Едното е с вх. № НС-11-127 от 28 юни 2021 г. от 

коалиция „Изправи се мутри вън“. Изпратено е предложение за 

представител на коалицията в процеса на удостоверяване. Към 

предложението е представено пълномощно, автобиография на 

лицето, което се предлага за представител в тази процедура, 

откъдето се вижда неговото образование, тъй като имаме такова 
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изискване, и професионален опит, както и диплома за висше 

образование. 

Следващото заявление е с вх. № НС-18-33 от 28 юни 2921 

г. от сдружение „Демокрация и законност“. Към него е 

приложено CV на лицето, което се предлага за представител, 

диплома за завършено висше образование по специалност 

„Икономическа информатика“. 

Сега ви ги докладвам за сведение, за да може да се 

направи проверка на документите по тези заявления и в 

утрешния ден да вземем решение дали да бъдат вписани в 

Регистъра на лицата, който сме преценили, че трябва да се води 

в Централната избирателна комисия, съгласно Решение № 269.  

В тази връзка ви предлагам да отговорим на Държавна 

агенция „Електронно управление“, че приемаме тяхното 

предложение да се проведе това събитие на 5 юли 2021 г., 

понеделник. 

Те не са посочили час, само ни уведомяват, че за целите 

ще са необходими три броя машини за гласуване, 

окомплектовани със съответните информационни активи, 

включително софтуер за изборите на 11 юли 2021 г., тъй като 

при тях към момента са налични тези, които са предназначени за 

местните избори и е дадено лице за контакт.  

Предлагам ви да изпратим отговор до Държавна агенция 

„Електронно управление“, че приемаме тяхното предложение, 

като предлагам ние да предложим час, така че ви моля за 

предложение в колко часа да бъде това събитие.  

Колеги, 10,00 ч. в понеделник, 5 юли 2021 г. в зала № 3, 

тъй като е по-широко и има възможност и за презентация. 

Мисля, че там има и екран, ако е необходим. 

Има ли други предложения във връзка с тяхното писмо? – 

Не виждам. 

Мисля, че по този въпрос днес беше проявен интерес и на 

срещата с представителите на Организацията за сигурност и 

сътрудничество на Европа, така че подлагам на гласуване 
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изпращането на писмо до Държавна агенция „Електронно 

управление“, в което да изразим съгласие по направеното от тях 

предложение и да посочим мястото и часа – 10,00 ч. в зала № 3, 

където да се проведе тази среща. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, нямам други доклади. 

Заповядайте, колега Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, преди почивката 

взехме протоколно решение трима членове на Централната 

избирателна комисия да генерират парола за архивиране на 

данните от USB флаш паметите с резултатите от изборите за 

народни представители на 4 април 2021  г. Паролата беше 

генерирана. Тя е запечатана в един плик и предлагам с 

протоколно решение пликът да се съхранява в касата на 

председателя на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов и 

когато ни е необходима тази парола с протокол да се извади от 

касата на председателя.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева) , против – 

няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, връщам на 

доклад писмото от „Информационно обслужване“ АД във връзка 

с извършен анализ на несъответствията на повторно 
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проведените протоколи на секционните избирателни комисии от 

частичния избор за кмет на община Благоевград.  

В тази връзка, с оглед на работно обсъждане, предлагам 

да предоставим този анализ и въпроса, който стои по извода, 

който е направен, да поискаме първо контролния хеш от 

решението на Държавна агенция „Електронно управление“. На 

второ място, да предоставим за изразяване на становище от 

експертите от „Сиела Норма“ АД. Мисълта ми е, че искам да 

посочим експертите поименно. Господин Войнов ще ги уведоми 

и ще им предостави както от „Сиела Норма“ АД и от 

„Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване да изискаме становище при посочване на 

съответните причини от страните, които предложи госпожа 

Солакова. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева) , против – 

няма. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това становище да бъде ясно 

конкретизирано кои по отношение на „Информационно 

обслужване“ АД, по коя форма направо, по коя утвърдена 

спецификация съответно да се уточни несъответствие и 

съответствие. Съответно към Държавна агенция „Електронно 

управление“ да каже какви действия са извършени по 

отношение на съответния контролен кеш и по коя точка от 

решението са тези действия? Конкретно коя точка, за какво 

точно става въпрос и т.н. Това е моето предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

това ще бъде посочено в писмото, което ще изпратим до 



59 

 

страните, които имат отношение по този въпрос и трябва да ни 

предоставят при всички случаи тази информация, защото това са 

експертите, които имат отношение по този въпрос.  

Колеги, имате ли нещо друго по дневния ред?  

Колеги, предлагам ви да продължим с обсъждане на 

първата точка, която беше от тази сутрин, а именно въпросите, 

свързани с приемане изпълнението по Договор № 1 от 

6 февруари 2021 г. В тази връзка ви предлагам да поканим 

юристите на Централната избирателна комисия в залата, тъй 

като към момента доклада, който им беше възложен със срок до 

15,00 ч. не е допълнен и не е представен. Да изкажат своето 

становище пред Централната избирателна комисия.  

Да разбирам ли, че имаме съгласие да ги извикаме в 

залата. 

РЕПЛИКИ: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

имате ли готовност с Вашия доклад? Заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, току-що получихме 

доклад с вх. № ЦИК-06-11-114 от 29 юни 2021 г. Предполагам, 

че вече е качен в моята папка. Това е от експертите към 

Централната избирателна комисия, които ни уведомяват, че във 

връзка с изпълнение на т. 3.5., буква „г“ по Договор №  1 между 

Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД на 24 

юни 2021 г. е предаден носител, съдържащ софтуерни 

инструменти за декриптиране на изходните файлове от 

машините за гласуване, подписан с вътрешен сертификат на 

машината и софтуерният инструмент за зареждане и подмяна на 

UFFI CEKUR VOT ключове, който е отворен с представител на 

„Сиела Норма“ АД на 28 юни 2021 г., ни уведомяват, че са 

установили, че от страна на „Сиела Норма“ АД не са предадени 

изходния код на софтуерния инструмент за декриптиране на 

изходните файлове от машините за гласуване, ръководство, 

съответно документация за работа на софтуерния инструмент, 

не е предаден криптографския материал на софтуерния 
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инструмент за декриптиране на изходните файлове, подписан с 

вътрешен за машината сертификат за изборите за Четиридесет и 

пето Народно събрание и не е предаден криптографският 

материал на софтуерният инструмент за декриптиране на 

изходните файлове, подписан с вътрешния за машината 

сертификат за частичните местни избори, проведени на 27 юни 

2021 г.  

Заключението е, че без тези ръководства и ключове 

Централната избирателна комисия не би могла да получава 

техническа информация от изходните файлове на 

специализираните устройства за машинно гласуване, както и да 

установява причините за инциденти с машините. Без изходния 

код за декриптиране на изходните файлове от устройствата 

Централната избирателна комисия няма да има възможност да  

удостовери начина на електронно подписване и криптиране на 

изходните файлове. Това е докладът. Във връзка с него считам, 

че без тези кодове, ключове и криптографски материали не 

бихме могли окончателно да приемем работата по договора.  

Затова предлагам с писмо да ги изискаме още веднъж от 

„Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние искали ли 

сме ги веднъж? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Искали сме ги и те са предадени на 

24 юни 2021 г., но при разчитането им е установено, че не 

всичко е налице. (Уточнение между членовете на Комисията 

извън микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще запиша, че е 

отсъствал представител на „Сиела Норма“ АД.  

Присъствано е и при отварянето е подчертано, че са 

отворени с представител на „Сиела Норма“ АД. Аз и колегата 

Гаврилов мисля, че присъствахме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тук, отвън, не 

отваряхте ли някакви пликове, когато ги  предадоха?  

Заповядайте, колега Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разчитането се оказа, че май не всичко 

пак е добре, както трябва.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Войнов да изпратим на „Сиела 

Норма“ АД писмо незабавно да ни предоставят посочените в 

доклада активи, тъй като смятам, че имат отношение към 

приемането на работата. 

Имате ли други предложения? – Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението на господин 

Войнов да изискаме тези активи така, както са посочени от 

експертите. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Извикахме юристите във връзка с техния доклад, така че 

ви моля да преминем към въпроса от тази сутрин, тъй като 

мисля, че в частта, в която те имат компетентност, може да 

изразят становището си пред Централната избирателна комисия.  

Заповядайте, господин Войнов, имате думата по този 

въпрос. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в сутрешното 

заседание ви докладвах постъпилия доклад от юристите с 

вх. № ЦИК-06-6-321 от 26 юни 2021 г. Посочих какво се 

съдържа в доклада.  

Във връзка с този доклад е постъпило и становище от 

главния счетоводител в Дирекция „Администрация“ на 

Централната избирателна комисия с вх. № ЦИК-06-6-323 от 

29 юни 2021 г. То е относно становище по т. 3.5., буква „ж“ от 

Договор № 1 от 6 февруари 2021 г.  
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На сутрешното заседание стана въпрос, че в 

първоначалния доклад не е описано дали предоставената 

фактура съответства на договора. В становището се твърди, че 

по т. 3.1. от Договора и от ценовото предложение на „Сиела 

Норма“ АД в цената за закупуване е включена и цената на 

софтуера, като в предоставената фактура със съответния номер 

от доставчика тази цена е представена на два отделни реда 

съгласно изискванията на т. 3.5., буква „ж“ от Договора, с което 

е изпълнено условието за отделно перо на софтуера.  

В становището се твърди още, че изпълнението по т. 3.5., 

букви „д“ и „е“ са изпълнени, което е видно от доклада, който 

цитирах в началото. За да бъде извършено плащане към „Сиела 

Норма“ АД трябва да се изпълнени всички дейности по т. 3.5. от 

договора, както и договорно забрана на предоставените 

лицензии и предоставени в звено „Финансово-счетоводна и 

стопанска дейност“ на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

ще се обсъждат клаузи по изпълнение на конкретен договор, 

предлагам да изключим камерата и да продължи да се води 

стенографски протокол. 

Подлагам на гласуване това предложение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов) , 

против – няма. 

Моля да се изключи камерата и да продължи воденето на 

протокола от обсъжданията. 

 

(Продължава среща на Централната избирателна комисия с 

юристите от Централната избирателна комисия, на изключени 

камери.) 
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(След срещата на Централната избирателна комисия с юристите 

от Централната избирателна комисия.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

дневния ред мисля, че изчерпахме докладите.  

Предлагам ви заседанието утре да е от 10,00 ч., тъй като 

от 11,00 ч. имаме работна среща с „Информационно 

обслужване“ АД, след това в 14,00 ч. – с „Информационно 

обслужване“ АД и с Държавна агенция „Национална сигурност“ 

по въпросите за приемане на данните за гласуването извън 

страната. 

Имате ли други предложения? – Не виждам. 

Госпожо Стоянова, по разяснителната кампания има ли 

нещо, за което трябва да информирате Централната избирателна 

комисия в днешния ден, за да приключим? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Понеже в момента гледам, че на 

нашата страница вече е качен и плаката, и бутона „Разяснителна 

кампания“, но на страниците на районните избирателни комисии 

все още не е направено. 

Те така и на изпълниха информационно протоколното ни 

решение районните избирателни комисии да архивират данните 

от предходни избори, предлагам да им укажем да изпълнят това 

наше решение, да архивират данните от изборите на 4 април 

2021 г., 2019 г., 2017 г., 2016 г. и на това място да бъде поставен 

бутона „Разяснителна кампания“, същият като на Централната 

избирателна комисия, и като се кликне върху него да се виждат 

същите плакати, видеа и аудио клипове, за да могат и на 

страниците на районните избирателни комисии да се виждат 

материалите, които са подготвени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да уточня, че това трябва да го 

възложим на „Информационно обслужване“ АД, защото 

районните избирателни комисии са с мандат само за изборите.  

РОСИЦА МАТЕВА: Това казах, „Информационно 

обслужване“ АД да си изпълни първото протоколно решение да 

архивира резултатите от предходни избори и на тяхно място да 

се сложи същия бутон, който е сложен на нашата страница.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

подлагам на гласуване за протоколно решение предложението 

на госпожа Матева за интернет страницата на  районните 

избирателни комисии. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Йорданка Ганчева). 

 

Колеги, с това закривам заседанието и насрочвам 

следващото за утре, 30 юни 2021 г., от 10,00 ч.  

Благодаря, колеги.  

 

(Закрито в 20,15 ч.) 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова 

 

     СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

  Юлия Стоичкова 

 

  Мая Станкова 


