
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 48 

  

На 1 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Камелия Нейкова   

2. Доклад относно гласуване извън страната.  

Докладва: Любомир Гаврилов  

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Елка Стоянова, Росица Матева, 

Любомир Гаврилов, Димитър Димитров   

4. Медийни пакети.  

Докладва: Димитър Димитров    

5. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка.   

Докладва: Росица Матева  

6. Проект на решение относно регистрация на международни 

наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г. 

Докладват: Любомир Георгиев, Георги Баханов 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, 

Росица Матева, Красимир Ципов, Камелия 

Нейкова  

8. Разни.  

Докладват: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов  
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9. Разяснителна кампания.   

Докладват: Силвия Стойчева, Росица Матева   

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 10.15 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

В залата сме 5 членове на Централната избирателна комисия. 

Моля, членовете на Централната избирателна комисия да дойдат на 

заседанието, което беше обявено за 10.00 часа. Колеги, изчакваме 

останалите да се присъединят, за да имаме необходимия кворум за 

провеждане на заседанието.  

Колеги, вече е налице необходимият кворум за провеждане на 

заседанието. В залата сме 9 членове на Централната избирателна 

комисия. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред.  

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклад относно гласуване извън страната.  

Докладва: Любомир Гаврилов  

3. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Елка Стоянова, Росица Матева, 

Любомир Гаврилов 

4. Медийни пакети.  

Докладва: Димитър Димитров    

5. Проект на решене относно поправка на техническа грешка.   
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Докладва: Росица Матева  

6. Проект на решение относно регистрация на международни 

наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 

2021 г.   

Докладва: Любомир Георгиев  

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева, 

Росица Матева, Красимир Ципов  

8. Разни.  

Докладват: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева  

Колеги, аз ще ви докладвам в административни преписки 

няколко преписки и в машинно гласуване.  

Имате ли предложения за допълване? Заповядайте, господин 

Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам една жалба, която ми е 

разпределена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка доклади по 

дела, жалби и сигнали Ви добавям.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля, в точка „Разни“ да ме 

включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Няма.  

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, преминаваме към точка първа.  

Заповядайте господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  



4 

 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, доклад с вх. № НС-00-

642 от 29.06.2021 г. Припомням, това е писмо от „Сиела Норма“ АД, 

с което се обръщат към нас с молба за указание във връзка с 

отправено запитване от ОССЕ, за среща между тях във връзка с 

организацията на изборите на 11 юли 2021 г.  

Подготвил съм писмо, което е в моя папка, със следното 

съдържание. Уведомяваме ги, че организацията на изборите е от 

компетенцията на Централната избирателна комисия и техните 

отговорности по Договор № 19 са свързани с инсталирането на 

софтуера и логистиката на машините за гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам  на гласуване така представеното писмо в отговор 

на запитването на „Сиела Норма“ АД. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Продължете, колега Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другото писмо, което също е от вчера – 

ЦИК-06-11-112.  

„Сиела Норма“ АД питаха дали може извън страната за 

поддръжка на техническото устройство за машинно гласуване да се 

използват наблюдатели, анкетьори, представители на средствата за 

масово осведомяване и членове на избирателните комисии извън 

страната. Подготвил съм писмо със следния текст.  

Във връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че съгласно 

Изборния кодекс едно лице не може да участва в повече от едно 

качество в един вид избор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване отговора по това писмо.  

Моля, процедура по гласуване. Техническите корекции после 

ще се отстраняват. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вчера докладвах писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-110 от 29.06.2021 г. „Сиела Норма“ АД ни пишеха 

за непълни комплекти от смарт карти за определени секции. Оказа 

се, че в секциите, които са изпратили, не са посочени непълните 

комплекти, коя точно карта липсва. Така че не е възможно, ако 

нямаме тази информация, да бъдат направени нови карти. Затова съм 

подготвил едно писмо със следното съдържание. То е пак в моя 

папка. Необходимо е да се направят следните уточнения. За всяка 

секция, за която са заявили, че има непълни или повредени 

комплекти от смарт карти, трябва да уточнят коя или кои смарт 

карти следва да бъдат подменени.  

Предлагам да изпратим това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

което е във връзка със смарт картите, имате ли предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване писмото с това съдържание, както 

беше представено от господин Войнов.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с изпратено 

писмо имаше запитвания в изборния ден. Да изпратим писма до 

областните управители, копие до главния секретар на Министерския 

съвет, до районните избирателни комисии и до общините във връзка 

с прозрачните пликове, че трябва да осигуряват възможност смарт 

картите и флаш паметите да бъдат преброени и да може да се 

поставят указаните надписи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване това предложение.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

ви това писмо да го изпратим само по електронна поща на всички, до 

които е адресирано, с оглед икономия на време. Специално това 

мисля, че може да го изпратим само по електронна поща.  

Във връзка с доклада на колегата Войнов, ви докладвам с вх. 

№ НС-15-531 от 30 юни 2021 г. сме получили запитване от 

председателя на Районна избирателна комисия – Русе, относно 

прозрачните пликове. В разговор по телефона съм им обяснила за 

какво става въпрос и какво се има предвид в смисъла, в който беше 

току-що гласуваното писмо.  

Докладвам ви го за сведение.  

Имате ли друго в тази точка? 

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

№ ЧМИ-23-7 от 30 юни 2021 г. Писмото е в подпапка транспорт 

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

транспортния и логистичния план за втори тур на частичните избори 

на 4 юли 2021 г. с всички имена на шофьори, на техници, номера на 

коли и т.н.  

Предлагам да пишем писмо до Веселин Тодоров, с копие до 

министъра на вътрешните работи и копие до ОИК – Плевен, и ОИК – 

Благоевград, с което да дадем разрешение специализираните 

устройства, предназначени за частичните избори на 4 юли 2021 г., да 

бъдат доставени до избирателните секции на 3 юли 2021 г. съгласно 

предоставения транспортен график в съпровод от органите на МВР и 

след приключване на изборния ден устройствата да бъдат прибрани в 

склада на Карго Партнер съгласно транспортния график в съпровод 

от органите на МВР и да приложим транспортния график.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

транспортния график подлагам на гласуване изпращането на писмо 
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до „Сиела Норма“ АД, министъра на вътрешните работи и 

общинските избирателни комисии в Плевен и Благоевград. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, аз ви предлагам да допълним към писмото по 

отношение на транспортния план за община Благоевград в таблица 

изрично да се посочат в последните две колони датите, за които се 

отнасят, за да става ясно кои часове са за доставката на машините в 

секционните избирателни комисии на 3 юли и кой е часът за 

тръгване от избирателните секции на 4 юли. В този смисъл ви 

предлагам да се допълни писмото. Тъй като сме го гласували, ви 

моля за процедура по гласуване за допълване на писмото с този 

текст.  

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-15-526 от 

29 юни 2021 г. Писмото е от РИК – Добрич, и пишат за секция в 

Дуранкулак. От РИК знаят, че секцията е с 298 избиратели и няма да 

има машина. От „Сиела Норма“ АД им казали, че имат данните от 

ЦИК с 303 избиратели. Моля за изясняване дали ще има машина в 

тази секция.  

Подготвил съм писмо до колегите, с което ги уведомяваме, че 

с решение на Централната избирателна комисия е определен списък 

от 9401 избирателни секции, в които ще има машинно гласуване и 

секцията с посочения номер не фигурира в този списък. Писмото е с 

копие до „Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма никакво фигурира – не фигурира. 

Ще има ли, или няма да има, пита човекът, а не дали някъде 

фигурира, някъде си или не фигурира.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване това писмо до РИК – Добрич с копие до „Сиела Норма“ 

АД.  

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, по точката машинно гласуване ви докладвам две 

писма. Едното е с вх. № НС-05-126 от 30 юни 2021 г., което е от 

областния управител на Област Монтана и е във връзка с 

предстоящите избори на 11 юли 2021 г. Проведена е работна среща 

на областния управител с представители на РИК – Монтана, и 

Областната дирекция на МВР. Единият от въпросите, които са 

дискутирани, е свързан с предаването и приемането на машините за 

гласуване в деня преди изборите и в изборния ден. Споделени са 

проблеми, които са съществували на 4 април 2021 г., а именно 

свързани със затруднения при получаване на машините от членовете 

на СИК, тъй като времето на доставка не е било съобразено с 

времето, през което представителите на СИК са били в 

избирателната секция. И допълнително затруднение се посочва, че 

фирмата изпълнител е направила опит, цитирам: „Транспортът да се 

осъществи от около 30 лични автомобила на техници“. Това е довело 

до невъзможност осигуряването на адекватна охрана от органите на 

МВР. И в тази връзки ни молят транспортната схема да бъде 

съобразена с районната избирателна комисия, областната 

администрация и времето, през което секционната избирателна 

комисия ще получава изборните книжа и материали. Сега ви го 

докладвам за сведение, след което ще го предам на колегата Войнов 

с молба да ги събира такива запитвания до момента, в който получим 

логистичния план на „Сиела Норма“ АД за изборите за 11 юли, тъй 

като в проведената среща, която имахме заедно с представителите на 
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Министерството на вътрешните работи и „Сиела Норма“ АД, беше 

заявено днес. За четвъртък трябваше да предоставят техния 

логистичен план и времето, през което ще се доставят машините. 

След което да можем да отговорим на районните избирателни 

комисии, на областните управители по тези писма.  

В тази връзка е писмото с вх. № НС-05-125 от 30 юни 2021 г. 

от областна администрация – Смолян. Те също молят да получат 

информация относно организацията и логистиката по доставката на 

машините, както и имената на представителите на „Сиела Норма“ 

АД, които ще отговарят за техния изборен район. Също така молят за 

указания относно ангажиментите на областния управител по 

осигуряване на помещение за съхраняване на машините до 

предаването им на секционните избирателни комисии, както и в кои 

секции ще се гласува с две машини. 

Смятам, че в тази част не е необходимо изрично изпращане на 

отговор. След получаване на логистичния план, когато отговаряме на 

съответните районни избирателни комисии, а може би не с отделни 

писма, а с общо писмо до всички районни избирателни комисии и до 

всички областни управители, ще отговорим на така поставените 

въпроси, като ги обобщим.  

Колега Войнов, продължете с вашите доклади в тази точка.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо, което е докладвано от колегата 

Солакова, НС-15-520 от 28 юни 2021 г.,  което е от РИК, заповед на 

кмета за смяна на адреса на една секция.  

Предлагам да изпратим писмото на „Сиела Норма“ АД и на 

„Информационно обслужване“ АД, с цел параметризация на 

съответната секция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване това предложение.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  
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ЕМИЛ ВЙОЙНОВ: Уважаеми колеги, писмо с вх. № НС-23-

424 от 30 юни 2021 г. писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни 

предоставят информация, относно определените транспортни 

средства във връзка с организацията на транспорта на машините за 

изборите на 11 юли 2021 г. Информацията е във файла Сиела-29-07-

20-21 и другия файл е „Сиела Уъркинг“. Това е във връзка с това, 

което ни обещаха на срещата, че за каквото имат готовност ще ни го 

изпращат.  

Моля, да се запознаете с двата предоставени файла. Описани 

са камионите, които ще пътуват по лъчовете до 31 районни 

избирателни комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Искахме цялостен и пълен логистичен 

план. Този подход, който започваме е една лъжичка за мама, една 

лъжичка за татко и се губим в безкрайните писма от „Сиела Норма“ 

АД, които ги четем едно след друго. Цялостната визия върху 

логистиката продължаваме да я нямаме. Още повече, че точно тези 

лъчове транспортни и т.н. са ни нужни, за да може да ги 

координираме с РИК-овете, които от своя страна да съгласуват 

съответните графици със СИК-овете. Този поход на парче, ето ти 

камионите, един ден едно, друг ден друго, абсолютно обърква. И не 

са ги изпълнили изцяло, за което говорихме онзи ден. Няма го 

цялостния логистичен план. Логистичен план не значи описание на 

автомобили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам по този въпрос малко по-късно да го разгледаме, защото 

аз лично искам да се запозная. Виждам три, четири таблици. Не мога 

да се ориентирам в тях сега.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Свързано е с доклада и следващото писмо е 

НС-00-644. Допълнително изпращат списък с ангажирани бусове. 

Файлът е: Ласт бусес. Колеги, да обърна внимание, че писмата са до 

Станимир Станев – директор на ГД „Национална полиция“ МВР и 

копие до Централната избирателна комисия. Аз подкрепям колегата 
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Чаушев, че това не е пълен логистичен план. Дали са ни някакви 

транспортни средства. На нашата среща казаха, че им трябват 

няколко дни, за да го направят.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На нашата среща, 

която беше онзи ден, техния представител, който отговаря за 

логистиката каза до ден, два ще ви изпратим разработен логистичен 

план. Като говорихме това да е до четвъртък. Затова и преди като 

докладваха, мисля че казаха, че до четвъртък ще ни го изпратят. 

Тук виждам няколко таблици, които ако ги четем поотделно, 

не можем да имаме пълната картина. Затова ви предлагам, всеки от 

нас да се запознае с това, което ни е изпратено и след обяд да им 

изпратим нашите указания, какво още не е представено, за да имаме 

пълна картина за цялата страна, как ще се извърши логистиката на 

машините.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм за запознаване. Аз така го 

докладвах.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Със следващото писмо да им укажем, без 

молби да ни препращат документи, които вече са препратени в МВР. 

Първо в ЦИК, после в МВР. ЦИК контролира процеса или поне аз си 

го мисля, въпреки тежкия скептицизъм по този въпрос. Първо да 

идва в ЦИК и после да върви към другите институции.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмото е с вх. № 232-406-1 от 

30 юни 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД. И с него в 

изпълнение на наше писмо № НС-23-410 от 27 юни 2021 г., ни 

предоставят допълнителна информация, относно графиците и начина 

по който ще извършат планираните обучения.  

Припомнят, че с нашето писмо им казахме, че не възразяваме 

да провеждат обучение на членовете на СИК в изпълнение на 

задълженията им по договора, но да информират ЦИК за графика и 

начина, по който ще се организира провеждането на тези обучения. 

И във връзка с това ни изпращат този график. Така че предлагам това 

писмо за сведение.  

Последното, което искам да докладвам е отчет с вх. № ЦИК-

06-11-115 от 30 юни 2021 г. Отчетът е от Я.     Т.     – изпълнител по 
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договор № 178 от 12 юни 2021 г. В отчета се описват дейностите, 

които е извършил във връзка с изпълнение на договора.  

Докладвам го за сведение и за приобщаване към гражданския 

договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точката 

машинно гласуване няма повече доклади засега.  

Преминаваме към точка втора.  

Заповядайте господин Гаврилов.  

 

Точка 2. Доклад относно гласуване извън страната.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Докладвам писмо от доц. д-р 

Светлана Минкова, която е определена от МВнР като представител 

на МВнР в изборна секция в чужбина в Германия. Тя ни пише, че 

въпреки двукратния си отказ от участие в предстоящите на 11 юли 

2021 г. избори, от сайта ви разбрах, че съм разпределена за член на 

СИК. Това е Ворнц, един малък град в Германия. И поради 

невъзможност да се свърже с представители на Министерство на 

външните работи, тя се обръща към нас с молба, да я заличим от 

списъка на членове на СИК. 

Тъй като МВнР са назначили вече резерва, определили са 

резервен член на нейно място и понеже предвиждам, че ще има и 

други подобни случаи, предлагам в тази ситуация с цел постигане на 

по-голяма оперативност, назначението ни да е без да се допитаме до 

МВнР, а да ги осведомим в последствие. Посочения член от МВнР 

казва, че не може да участва на изборите, но има резервен пак 

посочен от МВнР. В този случай да направя проверка, дали вторият 

резервен може да участва и е съгласен и да го впишем в списъка. При 

следващото обновяване на нашия списък с членове, той ще се появи. 

И междувременно ще уведомим МВнР за нашите действия.  

РОСИЦА МАТЕВА: Списъка за който говореше колегата 

Томов вчера, пристигна ли от Министерство на външните работи? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Нека свършим с това и ще отговоря.  

РОСИЦА МАТЕВА: Според мен е свързано.  
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: От МВнР очакваме общностите. 

Това не е от общностите. Това е представител на МВнР. Всеки СИК 

има един представител на МВнР. Това е човека, който носи 

изборните книжа.  

РОСИЦА МАТЕВА: Вие какво предлагате в момента? Да 

изменим решението. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, но без да се допитваме до 

МВнР, защото те не отговарят.  

РОСИЦА МАТЕВА: Проект на решение ли внасяте за 

промяна на другото решение.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Протоколно решение, че ще 

направим замяната. Тя казва, че не може да участва. 

РОСИЦА МАТЕВА: Замяната може да бъде направена само с 

решение, с което се изменя предходното. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не за всеки човек да правим 

решение. При следващо решение да го включа в списъка със 

заменки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Вие искате протоколно решение, с което 

да ви упълномощим да се обадите на резервата, да попитате дали са 

съгласни.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Точно така. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението?  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Казала е няколко пъти, че не може 

да участва, но МВнР не реагира. Ние вършим тяхната работа. Няма 

лошо. Въпросът е работата да се свърши.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища.  

Аз предлагам при това положение, протоколното решение да 

бъде принципно. При друг такъв случай да се действа по този начин. 

Когато предложен член на секционна комисия от Министерство на 

външните работи откаже да бъде член и следва да бъде заличен, да се 

свързваме с предложения резервен член и ако той е съгласен, да бъде 
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назначен. Разбира се това в оперативен порядък да се съгласува и с 

МВнР.  

Моля, да гласуваме за това предложение.  

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Красимир Ципов, 

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова) 

Имаме решение. Така че действаме по този начин.  

Друг доклад имате ли господин Гаврилов? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Нямам доклад. Искам да докладвам 

информация, която получих тази сутрин във връзка с изборите извън 

страната. И съответно да апелирам за действие да вземем протоколно 

решение по това, което ще предложа.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

преминаваме към втора точка.  

 

Точка 2. Доклад относно гласуване извън страната.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Тази сутрин проверих какво е 

положението. Ние все още не сме получили предложението на 

общностите, за членове на секционни избирателни комисии в 

чужбина, които трябваше МВнР да ни изпрати преди 28-ми юли. И 

нямам никакво обяснение за това. Вчера говорих по телефона с 

господин Анастасов от работната група, който координира тези 

операции и той ми обеща по телефона, че вчера по обяд тези списъци 

ще пристигнат при нас. Тази сутрин, те още не са пристигали. В тази 

връзка бих направил следното предложение.  

В момента в който тези списъци пристигнат в СИК, ние да ги 

публикуваме преди проверка за съвместимост в „Информационно 

обслужване“ АД, защото това нещо, ако отнеме още четири пет дни, 

както беше с предложението на партиите, ще взривим изборите в 

чужбина. Това ще се случи. Ние да направим проверката, но след 

публикуването и в оперативен порядък, колкото се може по-бързо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Гаврилов, те трябва да бъдат назначени като членове на секционни 
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избирателни комисии. Да се допълни и замени решението което вече 

сме взели и да бъдат изпратени лицата за проверка. Трябва да 

получим информацията от Министерство на външните работи, което 

е по-важното и спешното в момента.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз това казах. В този порядък 

получаваме имената и  веднага ги публикуваме, както е по закон.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, 

че с никой от нас тук нямаме противоречия. Въпроса е да дойде 

информацията от МВнР.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Опасявам се, че някои хора ще се 

опитат да направят обратното. Искам това нещо да е ясно. В какъв 

порядък правим нещата.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, 

че трябва да се свържем незабавно с Министерство на външните 

работи, за да потърсим информация, какво се случва с тези списъци, 

защото нарушаваме определения законов срок.  

Господин Томов, във втора точка сме – Доклад относно 

гласуване извън страната. Вие нещо имате ли да докладвате? 

Заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във вътрешна мрежа в моя папка от 

днес, изменение и допълнение Решение 345. Това е текст на 

предложението за изменение и допълнение. А самото предложение 

се съдържа във файла под него. Това е основния файл, в който 

въвеждаме вече промените. Като в него новите предложени са 

маркирани в цвят, който не знам как точно да го определя, по скоро 

зелен по секции. Той дава възможност да се ориентирате, кои 

предложения ги има в решение 345 и кои се добавят в рамките на 

това предложение за решение, като нови партийни предложения, 

които междувременно са постъпили.  

Трябва да ви кажа, че междувременно през нощта възникна 

още едно партийно предложение. То трябва да е добавено най-

отдолу с нови предложения. Още не е обработено, тъй като е 

пристигнало на сайта на ЦИК след 4.00 часа. Преди малко излязох, 

защото получих съобщение, че в 10.49 часа е при нас.  
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Така че още преди да докладвам се оказа, че подготвения 

файл обобщаващ всички предложения пристигнали до вчера, вече не 

включва това новопристигнало предложение.  

Остава Комисията да реши, дали да вземем решение за 

изменение и допълнение, на базата на пристигналите до вчера заявки 

или да отложим вземането на решение за началото на следобедното 

заседание, за да се вкара и тази информация в последния пристигнал 

файл. Той е от ПП „Има такъв народ“.  

Междувременно се обадиха, че имат нови предложения от ПП 

„Изправи се! Мутри вън!“ Всеки момент очаквам и те да пристигнат. 

А към обяд ще пристигне и чаканото предложение от Министерство 

на външните работи. Това е картината понастоящем.  

Предлагам Комисията да вземе решение. Според мен е по-

добре да докладвам решението на след обедно заседание. Ако 

Комисията настоява ще мога да го докладвам на базата на 

подготвения файл с предложенията до вчера.  

Предложението от ПП „Има такъв народ“ пристигна в 10.49 

часа сега и още не е обработено. Сега започва обработката му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако 

действително в 10.49 часа е постъпило предложение от политическа 

партия, най-малкото никой не го е донесъл за разпределяне. Къде е 

това предложение?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз помолих да го качат във вътрешна 

мрежа, защото сега пристигна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Приложение 

решение 345.  

По тази табличка Приложение решение 345, това са всички 

ново постъпили  и те не дублират тези, които са предмет на 

решението предходното. Ние назначихме съставите на секционните 

избирателни комисии с едно приложение. И сега тези лица, които са 

предмет на тази таблица – 30 юни, никой от тях не се дублира с 

предходните и с местата.  

Колегата Томов предложи Комисията да реши. Аз смятам, че 

трябва да го вземем решението сега. Ако има някакво изменение и 
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допълнение по него, то може да бъде направено по-късно, може и в 

утрешния ден, може и заедно с решението, с което ще добавим 

предложенията на общностите по предложение на МВнР. Смятам, че 

решението трябва да се вземе сега и веднага. Това е моето мнение.  

По тази таблица разбрах какво означава, в последната колона 

има в червен цвят бележки. Там където има записано  

Въпросът ми е следния. Има бележка грешно ЕГН. Това 

означава, че ЕГН-то е било грешно и вече е поправено или все още 

стои грешно.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Този текст според мен е достатъчно 

добър, за да се публикува. Той допълва предишния. Съдържа всички 

имена, които вече бяха публикувани. Като прави някои корекции 

очевидни или по-малко очевидни. Една буква била по-различна и 

допълва нови имена, които не бяха публикувани, защото не бяха 

проверени. Имаше несъответствия според ИО, а сега са коригирани в 

зелено. Той е много пълен. Може да видите колко е общата бройка 

на имената. Това е най-доброто, което имаме засега и трябва да го 

публикуваме и то веднага.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение на колегата Томов за изменение и допълнение на 

решение 345.  

Заповядайте госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Мога ли да попитам, къде са другите 

предложения, които са обективирани в този проект на решение. 

Защото във вътрешната мрежа заедно с проекта ви стои само 

предложението на ПП „Демократична България“.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това са предложенията постъпили от 

понеделник до вчера. Това предложение на ПП „Демократична 

България“ очевидно е постъпило по-късно. Това ми е разпределено 

днес. Затова то стои. Другите не са качени. Те са доста. Има ги в 

предишните дни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

госпожо Ганчева.  



18 

 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Попитах не случайно, защото 

считам, че не мога да видя мотивната част на проекта, който ни се 

предлага. Считам, че поне след като членовете на ЦИК трябва да се 

доверяват за пореден път на обобщение на файл, без да виждат 

входящите номера. аз считам, че за административната препика, 

която ще бъде по издаване на решението, което предстои да вземем, 

би следвало с оглед защита интересите на политическите субекти, 

които са направили предложения, да се докладват входящите номера, 

които са обективирани в този проект на решение. За да не губим 

оперативно време, за да не бавим решението, дори нямам желание да 

настоявам да бъдат прехвърлени във вътрешната мрежа всички 

предложения. Защото аз бях помолила да се запозная с едни 

предложения във връзка с приемане на Решение 253. Така и нямах 

тази възможност. Затова аз бих предложила на докладчика да 

докладва като входящи номера, предложенията на политическите 

субекти, най-малкото за да са част и да е ясно, че това допълване и 

изменение е въз основа на тези предложения постъпили в 

Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаем колеги, господин Томов, аз 

предлагам да стане ясно, въз основа на консултациите и 

споразумението, което е постигнато на тези консултации е прието 

Решение 345.  

На непопълнените места по какъв критерий се попълват? От 

кого се представят допълнителните предложения? На кои дати са 

постъпили предложенията, включително казвате и днес. Ако не ме 

лъже паметта, вчера или 28 юни беше срока, в който трябваше да се 

назначат секционните избирателни комисии. От там нататък да се 

види единствено и само за Министерство на външните работи.  

Моля ви, нека да стане ясно, тези предложения на 

политическите партии за местата, които са предмет на договарянето 

на консултациите ли са или са предложения за попълване на незаети 

места и защо се подават в един такъв късен етап.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Прегледани са всички предложения на 

партиите постъпили до вчера. След консултациите, партиите бяха 

помолени да представят своите предложения в рамките на 

следващите 24 часа. Този срок не беше спазен и предложения 

пристигаха в следващите дни.  

Ако Комисията реши, че след някакъв срок предложенията на 

партиите не бива да се обработват, нека го решим и няма да ги 

обработваме. Но засега всичко, което е пристигнало до вчера е 

отразено в тези справки.  

Някои от предложенията всъщност бяха до голяма степен 

повторение на първите предложения. Форматите в които пристигаха 

не бяха еднакви. Затова се проверява и да се види кои са новите 

имена и да се добавят те.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не стана ясно, дали предложенията са 

във връзка с консултациите и споразумението, което е постигнато 

като договореност между участниците в тези консултации или с тези 

предложения се попълват не заети места, за които не е имало 

обсъждане на тези консултации. Това не стана ясно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

господин Томов.  

Само за информация на колегите, преди да дам думата. 

Намирам в папките в днешна дата гласуване извън страната има 

подпапка – отговор от партии, в което има шест папки с имената на 

всички партии и коалиции, които са присъствали на консултациите и 

папка МВнР. Тук ли са публикувани всички предложения на 

партиите и коалициите, бих искала да знам.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз помолих да се качат във вътрешна 

мрежа. Сега ще видя дали е направено.  

Това са изпратените им сведения за забелязани 

несъответствия при първите обработки. Всички предложения ги има 

на шест обобщени файла, които ако изляза за две минути мога да 

кача във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На мен не ми е ясно 

следното. Прощавайте, ако аз не съм разбрала. Колеги, в началото 
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попитах, предмет на изменението на Решение 345 от тази таблица, 

кои имена ще бъдат. Разбрах, че това са само имената маркирани в 

зелено.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това са новите имена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако ние 

публикуваме приложението обобщено, с попълнени всички имена за 

прегледност, как ще имаме информация кое лице, с кое решение е 

назначено. Това не ми стана ясно на мен.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние не можем да го направим с една 

обща таблица. Първо трябва да имаме диспозитив назначава и след 

това за яснота утвърждава обобщения списъка на назначените 

членове по секции.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те затова са в различни цветове. Не е 

проблем да определим кои са от първото решение и кои са добавени 

сега.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с това, което каза 

председателя на Централната избирателна комисия. Мисля, че 

предишния път когато взех думата е точно по това. Отделен е 

въпроса как ще се ориентираме. Отделен е и въпроса самите партии 

как ще се ориентират.  

Десет дни преди изборите нито една политическа партия не е 

било трудно, след като се знае кога си е подела предложението, да 

сравняват от нашето приложение името. Защото секциите са близо 

800. И не е редно при положение, че проведохме два дни 

консултации. Сменяхме, връщахме петнадесет пъти файла. Аз 

намирам ситуацията колеги, меко казано за абсурдна. Мисля, че за 

първи път изпадаме в подобна ситуация.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има файл, който се нарича 

преговори, финал и е качено във вътрешна мрежа. Този файл 

представлява един вид отчет на тези преговори, но без имена. 

Кутийките са попълнени, член, заместник-председател и т.н. и от коя 

партия. А имената трябва да се допълнят. Ние имаме регистрирано, 

какво е заявено от партиите в ден на приключване на преговорите и 

можем да сравним.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз ви благодаря колега Гаврилов. 

Въпросът е следния. Ние трябва да се ориентираме, това дали са 

предложения към които ще променят тези запълнени кутийки. В 

смисъл заявили са го на консултацията. Мисля, че въпроса на 

колегата Солакова беше в тази посока. Аз също не мога да се 

ориентирам. Примерно останало е незаето място и партията, без 

значение коя, е направила ново предложение. Такъв ми беше и към 

вас въпроса, когато вие докладвахте едно допълнително 

предложение, както го наименувахте вие при доклада си, мисля че 

преди два три дни беше. Не мога да се сетя за коя партия ставаше 

дума.  

Аз още тогава казах, че е принципен въпроса, как ще ги 

разглеждаме. Защото в крайна сметка  и законовите срокове текат, да 

не кажем, че са изтекли.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да не 

губим време, този проект трябва да бъде допълнен. Нямаме 

предходни решения, освен 345-то, но за мен трябва да ги има както 

входящите номера на партиите и коалициите, така и диспозитива 

според мен трябва да е в друг смисъл. Освен, ако в приложението, 

което се предлага, за да не е в корпуса на решението, трябва да има 

колона решение, с което лицето е назначено.  

Заповядайте госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЕВА: Госпожо председател ще ви моля, без 

да се намесвам в председателската ви преценка, да прекъснете 

заседанието за почивка. Обръщам внимание, че снощи стояхме до 

22.00 часа, за да обсъждаме това решение. Днес извън микрофон го 

обсъждаме достатъчно дълго време. Аз не се чувствам комфортно да 

ми се държи назидателен тон извън микрофон на заседание, без да 

взимаме съществени решения и за обществото да не става ясно какво 

обсъждаме. Моля за почивка по ваша преценка. Очевидно е, че няма 

да стигнем до приемане на решението сега. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 15 минути.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващата точка 

трета.  

 

Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Колеги, имаме необходимия кворум. Към гласуването извън 

страната ще се върнем по-късно, като начало на следобедната част от 

заседанието, за информация на колегите, които трябва да имат 

доклад в тази точка.  

Продължаваме с доклад на госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както вчера ви докладвах, 

изпратихме писмо и приехме като решение на Централната 

избирателна комисия. Изпратихме писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, с което им указахме да бъде преустановена 

възможността на всички районни избирателни комисии, да въвеждат 

данни в системата, което е изпълнено. Още снощи е пристигнало 

писмо от „Информационно обслужване“ АД, че е преустановена 

възможността и достъпа на РИК до модула за редактиране на 

кандидатските листи. Писмото, с което информираме районните 

избирателни комисии, че се налагат промени в кандидатските листи 

и заличаванията трябва да ни ги изпращат в електронната поща, 

също е изпратено до всички районни избирателни комисии. Както и 

вчера ви информирах, с решение на районна избирателна комисия 17 

– Пловдив – област, от вчера решението е 139 и е заличена 

регистрацията на кандидат за народен представител от кандидатската 

листа на коалиция „Български патриоти ВМРО, Воля“. И това 

решение и тази промяна е отразена в система на 30 юни в 18.42. Това 

е кандидата в кандидатска листа под № 19. Така че коректно са 

въведени данните преди да приключи достъпа в системата.  
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Затова ви предлагам във връзка с писмото, което вчера 

докладвах от „Сиела Норма“ АД с необходимостта да им бъде 

предоставена информация за кандидатските листи, да изпратим 

писмо, то се намира във вътрешна мрежа в папка с моите инициали, 

до господин Ивайло Филипов. С което да поискаме, като обръщам 

внимание, че вх. № на „Сиела Норма“ АД е  /111. Да помолим да ни 

бъдат предоставени листи на регистрираните кандидати за народни 

представители, за да можем да ги предоставим на „Сиела Норма“ 

АД. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, във връзка с пристигането на машините по договора с 

„Информационно обслужване“ АД в 15.00 часа колегите Войнов, 

Димитров и Чаушев ще отидат до склада, където са доставени, за да 

се извърши приемо-предаването между „Информационно 

обслужване“ АД и Централната избирателна комисия, съобразно 

предложението, което направихме. Припомням само, с три отделни 

протокола в зависимост от предмета на договора между страните, 

които участват в това.  

Колеги, продължаваме с точка трета – Доклади по дела, жалби 

и сигнали.  

Заповядайте госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали, се намира становище, което е изготвено от 

Централната избирателна комисия по частна жалба, подадена от 

представляващия Политическа партия „ДПС“, срещу определението 

на Административен съд – Смолян,  по административно дело 164 от 

2021 година. Моля ви да се запознаете, да го одобрим и да го 

изпратим на Административен съд – Смолян по електронна поща, 
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тъй като срока, който е законовия срок определен от съда е 

тридневен за вземане на становище. В становището ЦИК поддържа 

съображенията, които сме изложили по първоначалната жалба, че 

правилно е определението на съда да бъде приета жалбата за 

недопустима и да бъде прекратено делото, тъй като не само в самата 

първоначална жалба, но и в съдебното заседание пълномощника на 

политическата сила е заявил, че обжалва решението на ЦИК, а не 

решението на РИК, което е потвърдено с решение на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не съм съгласен с тази жалба. Има и 

служебно начало в административния процес. Съдът трябва да се 

съобрази със съответните разпоредби на Изборния кодекс, че по 

същество се обжалват решенията на общинските избирателни 

комисии.  

Мисля, че неправилно е постановил съда. Той трябва да знае, 

че по същество се оспорва въз основа на закона решението на ОИК. а 

не решението на ЦИК, както е записано и в закона.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка искам да поставя 

въпрос, имаме ли решение и по кои дела Централната избирателна 

комисия осъществява процесуално представителство, представя 

становища и по кои не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз доколкото си 

спомням, за Административен съд – Смолян имаме протоколно 

решение да предоставим становище, ако не греша.  

РОСИЦА МАТЕВА: Да, така е. Взехме решение да не се 

пътува до там, а да бъде изразено писмено становище. Не го 

изпратихме по двете дела, които бяха там и в момента ни беше 

изпратена частната жалба, която е подадена срещу определението за 

прекратяване на делото и ви докладвам становище по тази частна 

жалба, което да бъде изпратено на Административен съд – Смолян. 
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Да бъде окомплектовано и съответно изпратена тази частна жалба 

във Върховния административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моят въпрос е изобщо по делата 

имаме ли решение. По кои дела няма да имаме осъществявано 

процесуално представителство? Като се има предвид, че това 

становище е до Административен съд – Смолян, чрез който ще се 

препрати във Върховен административен съд. Имаме дело, по което 

Централната избирателна комисия не е имала процесуален 

представител по жалба срещу решение на Централната избирателна 

комисия. А тук става въпрос за дело, което следва да се води срещу 

решение на районната избирателна комисия и съда много добре знае, 

кои решения по какъв начин се обжалват. Ако е било срещу 

Централната избирателна комисия нямаше да бъде подадено до 

Административен съд.  

Въпросът ми е да конкретизирам, за да бъда максимално ясна, 

да не се налага още един път да взимам думата. Публикувани са две 

решения. Решение по административно дело 6722 от вчерашна дата. 

Решение по административно дело 6710. И докато за последното 

мога да си направя извода, тъй като беше отхвърлително и затова 

имаме принципно решение от предишни комисии, да не се 

осъществява процесуално представителство. Въпросът е защо по 

административно дело 6722 не е осъществено процесуално 

представителство и има ли решение на ЦИК за това.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Солакова, щях да докладвам тези 

решения отново. Тъй като вчера ги докладвах, знаете разпечатах ги 

от интернет страницата на Върховни административен съд. Днес са 

ми дадени за доклад получени по факс. Не е осъществено 

процесуално представителство, защото Централната избирателна 

комисия, когато докладвах насрочванията, не взе решение да бъде 

осъществено такова.  

Аз лично не съм предложила да отида, защото по това време 

имах определен час за ваксина. Колегата Елка Стоянова, която е 
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другия определен от ЦИК процесуален представител, с решението 

беше на снимки в БНТ.  

В Централната избирателна комисия никой от колегите, не е 

предложил някой друг да отиде да осъществи процесуално 

представителство и не е взето такова решение.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във всяка една 

Централната избирателна комисия, когато определените за 

процесуални представители имат някаква обективна пречка да се 

явят в съда, това се докладва в зала и се взима решение, ако трябва 

главен юрисконсулт да осъществи процесуално представителство.  

Моля ви, когато се докладва по дело, че е насрочено 

заседание, ръководителя на група жалби по принцип, би следвало да 

има въпроси относно процесуалното представителство.  

РОСИЦА МАТЕВА: Да, казах го. Казах и за решението, което 

е в хипотезата на отхвърляне. Не се направи предложение и не се 

предложи някой да осъществи процесуално представителство по 

другото дело.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Много съжалявам, не обичам този 

навик да се води диалог на микрофон. По някои дела ръководителят 

на група жалби преценява сам мълчаливо да постави само на 

вниманието, че има насрочено съдебно заседание и очаква 

предложение от други колеги. А в други случаи, защото се 

предполага, че е на ръководителя на група жалби тази задача, 

представя и писмените становища и предложенията.  

Моля ви, не преценявайте субективно по делата. Всички дела 

образувани срещу решения на Централната избирателна комисия, 

независимо от това, кой е жалбоподателя, трябва да бъдат третирани 

по един и същи начин. И ЦИК трябва да знае кога процесуалните 

представители не могат да осъществяват процесуално 

представителство поради обективни причини, за да може да се вземе 

друго решение. Предложението трябва да е от страна ръководител на 

група жалби.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг 

доклад госпожо Матева? Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз докладвах в момента становище по 

дело. Преминахме към другия ми доклад, който ще бъде след като 

гласуваме одобряваме или не становището. Имам и други доклади в 

тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

становището, което е изготвено до Административен съд – Смолян, 

имате ли предложения?  

Заповядайте господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че трябва да посочим, че  

всъщност акта на съответния съд е неправилен на основание чл. 73 

от Изборния кодекс и въз основа на служебното начало съдът е бил 

длъжен да се съобрази с чл. 73 и съответно при установяване на 

факта, че всъщност тук става въпрос за потвърждаване на 

съответното решение на РИК. Да си образува делото и да си 

продължи.  

РОСИЦА МАТЕВА: В последния абзац колега Чаушев, е 

посочено точно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на становище.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проекта на становище е, че съда е 

правилно постановил решението си. Нищо, че е посочен чл. 73, ал. 1.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, аз го представих и ви 

докладвах и определението на съда и обстоятелството, че се обжалва 

решение на ЦИК, а не решението на РИК.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И считаме ли, че е правилно това.  

РОСИЦА МАТЕВА: Да, такова е предложението за 

становище на Централната избирателна комисия. Изборният кодекс 

ясно казва, че потвърдените от ЦИК решения на РИК, подлежат на 

обжалване пред съответния административен съд.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Напротив, не е становище на ЦИК, а е 

проект за становище на ЦИК.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Така е. Това предложих.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз твърдя, че акта, определението на съда 

е неправилно именно въз основа на чл. 73 и съда е бил длъжен 

служебно да си извърши правомерните законосъобразни действия.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Бяхме в процедура 

на гласуване. В последния абзац на становището точно става въпрос 

за разпоредба на чл. 73, ал. 1. Подлежи на обжалване решението на 

районната избирателна комисия. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С което е трябвало да се съобрази и съда, 

преди да постанови според мен, неправилното си определение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Съдът се е съобразил, освен в жалбата в 

съдебно заседание и е попитан пълномощника на политическата 

партия, кое решение се обжалва. Решението на районната 

избирателна комисия или решението на Централната избирателна 

комисия. И е потвърдено, че се обжалва решението на Централната 

избирателна комисия. И затова е постановено това определение, 

което ви докладвах и в момента ние изразяваме становище по това 

определение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване становището, така както беше представено от госпожа 

Матева. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, 

Севинч Солакова). 

РОСИЦА МАТЕВА: Следващите ми доклади са, както вече 

стана дума, във вътрешната мрежа, въпреки, че вчера дадох указание 

на юристите да качат решенията, които ви докладвах от Върховния 

административен съд. Качени са пристигналите по факс две 

решения. И в тази връзка ви представям на вниманието едно писмо, 

което във вътрешната мрежа в папка с моите инициали  е качено като 

Върховен административен съд, което е изпратено до госпожа          
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Р.        И.         на посочен  имейл, във връзка със заведено нейно 

писмо по електронна поща във Върховен административен съд. 

Изпратено е на колегата Томов от работна група „Избори“ в 

Министерство на външните работи. С което за мен странно, 

заместник-председателя на Върховния административен съд изразява 

становище по повод решение 295 на Централната избирателна 

комисия. Нямаме информация какво е искането на госпожа                 

Р.        И.        .  

Преди постановяване на решение по това дело, председателят 

на Второ отделение на Върховния административен съд изразява 

становище, че в Решение 295 е изрично посочено, че техническия 

пропуск на Централната избирателна комисия да определи, че ще 

има две секции в Телфорд, където има подадени 72 заявления и в 

Нортхемптън, където има подадени 42 заявления. В моята папка 

Върховен административен съд, този технически пропуск е отчетен и 

отстранен с Решение 295, поради което Централната избирателна 

комисия е разрешила изрично да бъде открита избирателна секция в 

Телфорд, в точка 1 от цитираното Решение 295. Това становище е на 

29 юни. А както ви докладвах вчера и днес вече виждате решенията 

на Върховния административен съд, с решение № 7874 от 30 юни 

2021 г. по административно дело 6710, Решение 295 на Централната 

избирателна комисия е отменено. За мен продължава да стои въпроса 

какво правим с тези секции, за които им подадени заявления. Ние 

сме длъжни по закон да ги открием, но сме направили технически 

пропуск с Решение 253. Затова ви докладвам това писмо от 

Върховния административен съд. 

Аз го докладвам за запознаване с евентуално обсъждане по-

късно при вземане на решение за извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не можах да разбера, кое е това 

писмо от работна група „Избори“. Защото доклада върви и ние се 

запознаваме в момента.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Това писмо до госпожа И.       е 

препратено от господин Томов от работна група „Избори“. Тя го е 

получила от Върховния административен съд, в отговор на нейното 

запитване очевидно, което е цитирано най-отпред.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин Томов е препратил 

писмото на работна група „Избори“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Обратното. Госпожа Р.             И.             

е изпратила това писмо до работна група „Избори“, МВнР, които са 

го препратили на господин Томов.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това  от кое е видно.  

РОСИЦА МАТЕВА: Това ми е обяснено на мен от господин 

Томов. Той ми го показа и ме попита, какво означава това като 

съдебен акт.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще помоля да отложим този доклад. 

Колегата Томов да дойде и да обясни как така, без да е влязло в 

Централната избирателна комисия се препращат, уведомяват се. 

Очевидно е. Аз ще цитирам колега. Тук става въпрос вече за 

телефонни решения, за телефонно право. Категорично възразявам 

срещу този подход в ЦИК.  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Ганчева, не става дума за 

телефонни решения или телефонно право. Става дума за това, че 

Върховен административен съд изразява становище по висящо 

производство, с което заявява, че въпроса с Решение 295 по 

отношение на открита избирателна секция в Телфорд е решен, а на 

другия ден излиза съдебно решение, с което решение, Решение 295 е 

отменено. И ви докладвах това писмо в момента както казвам, да се 

запознаете с него. И както завърших доклада си, с предложението да 

се обсъди какво се случва със секциите в Телфорд и Нортхемптън за 

които има подадени заявления. Пропуснати са в първоначалното 

решение да бъдат открити. Опитахме се да го направим с Решение 

295, но то е отменено. Така че за това го докладвах да се запознаете с 

него и да се обсъди по-късно.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Матева, под формата на 

лично обяснение или дуплика, аз много внимателно слушах и 
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повторния ви доклад. Репликата ми за телефонно право и телефонни 

разговори беше по повод с изнесените във вашия доклад данни, че 

някои колега, той не присъства в залата, се е свързал с работна група 

и става въпрос за препращане. По какъв повод вие ги изнасяте в 

доклада си, като аз не случайно ви попитах, къде от кои писма е 

видно. Няма такава кореспонденция с ЦИК. Аз колеги вече се 

обърквам. Не се докладват за чужбина преписки с входящи номера, 

но се докладват телефонни разговори. На мен като член на ЦИК не 

ме вълнува кой с кого е говорил. Хубаво е да видим официалната 

документация каква е. Как така се взимат решения, някой на някого 

да препрати без ЦИК да участва.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, доколкото 

разбрах от доклада на госпожа Матева, това писмо й е предоставено 

от колегата Томов. Няма да коментирам, дали има или няма 

официална кореспонденция с работна група „Избори“. Ако няма 

официална кореспонденция и виждаме, че Върховния 

административен съд по висящо дело отговаря на запитване на 

гражданин, по този начин ние ще се правим, че не го виждаме ли, ако 

нямаме входящ номер. Според мен, тя затова го представи, за да го 

обсъдим по-късно.  

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕЛХАН ЧАУШЕВ: Тази ЦИК мина в сянка в определени 

сектори. Да се чуваме, телефонни писма и т.н., без уведомяване чрез 

официалната електронна страница на ЦИК. Ето пак, така наречения 

център парламентарен към МВнР си кореспондира пряко с член на 

ЦИК. Тези кореспонденции касаещи особено разкриването на секции 

в Англия. Защото явно това е проблема и не минават дори и през 

електронната поща на ЦИК.  

Освен това докладчика си докладва нещо, въз основа на 

телефонни разговори с този наречен център на външни работи. И 

казва, те така ми казаха. Това са организационните въпроси тук. И 

както виждате и затова е забавено движението на назначаването на 

съответни секционни комисии, пак заради тези телефонни истории.  
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Проблема е, че тези забележки ги правехме от четири пет 

седмици и накрая нищо. Има решение. Проблемът не е, че има 

решение. Проблемът е да се преодоляват недъзите. Кривиците, както 

казва прословутия цитат. Ние не си поправяме кривиците. Оставили 

сме се на самотек да ни ги води МВнР. Да си прави някакви системи, 

които ще ги чуем след малко, отново МВнР. А ние се правим, че 

нищо няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, като 

реплика към вас, в изказването си казахте, че докладчика 

осъществява телефонен разговор с работна група „Избори“. Аз не 

останах с впечатление, че госпожа Матева има това писмо въз основа 

на телефонен разговор с работна група „Избори“. И няма смисъл да 

викаме срещу докладчик в залата, като се касае за колега, който е 

извън залата.  

Заповядайте госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Много редки са били случаите в 

Централната избирателна комисия, от моя скромен опит, да 

докладваме, да разглеждаме писма, които не са заведени в 

деловодството на Централната избирателна комисия. И забележете 

колеги, става въпрос за писмо до лице от Върховен административен 

съд, без завеждане в деловодството, незнайно как и по чие 

разпореждане е попаднало във вътрешната мрежа. И ще спра до тук.  

Считам, че ние като държавен орган затова имаме 

деловодство и назначени няколко деловодителки. Затова има и 

председателски резолюции. Тук няма нито председателска 

резолюция, нито дори напомняне от колегата. По доклада на 

колегата Матева е осъществил телефонни разговори и по някакъв 

начин писмото е пристигнало. За да мога аз като член на  

Централната избирателна комисия, да си формирам становище и 

видите ли то имало отношение по наше предстоящо решение. Каква 

организация, какви места. Член 12 казва ясно срока.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Не разбирам необходимостта даден 

документ да има входящ номер, за да го разгледаме и да изпълним 

законовото си задължение. И много преди срока трябваше да го 

направим, да бъдат открити тези две секции, които са пропуснати, 

както всички знаем, поради технически пропуск. И да не 

ограничаваме правото на избиратели, които са подали заявление, да 

бъдат образувани тези секции и да гласуват. Ние имаме такова 

законово задължение. И дни наред Централната избирателна 

комисия не взема решение. Когато беше направен такъв опит, беше 

постановено решение в хипотезата на отхвърляне.  

За мен е особено притеснително изразяването на становище 

на председател на отделение на Върховен административен съд по 

висящо дело и убеждението на съда, че въпроса е решен, последвано 

от съдебно решение, което отменя решението, на което се позовава 

съдия Чернева. И затова съм го предложила за обсъждане. Защото 

смятам, че тези две секции, след като има подадени заявления, ние 

сме длъжни да ги разкрием по закон. И до момента не правим нищо 

такова. Обсъждаме кой с кого е говорил, кой какво е правил. Аз 

много ясно казах как е стигнал този документ до мен.  

Прецених, че трябва да запозная комисията с него и съм го 

направила. От тук нататък решението е на Комисията, ще изпълни ли 

законовите си задължения.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля колеги, да се въздържаме. 

Наистина много силен стана назидателния тон в тази ЦИК. Съгласна 

съм колега Матева, че по закон ние следва да открием всички секции, 

където има подадени заявления. От самото начало преди четири, пет 

седмици лично аз в изказванията съм правила.  

Да попитам, ако бяхме изискалия официално, не по телефона, 

а базата данни от обработката на заявленията за гласуване извън 

страната, дали щяхме да допуснем някакви грешки. Защото ние за 

две знаем, но за колко не знаем вероятно.  

Аз подкрепям изложеното от вас, че там където хората от 

българските общности или българските граждани, които желаят да 

гласуват извън страната са подали заявление и по нормативно 
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определени брой, би следвало ЦИК да разкри секциите. Но Върховен 

административен съд ясно каза във вчерашното си решение, кога е 

трябвало да се случи това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, няколко неща. На първо 

място, за пореден път пролича лична преценка, субективна преценка 

по това кои документи и кои дела са важни, за да се ангажира 

вниманието на Централната избирателна комисия. Отново ще върна 

вниманието, защото това за първи път се случва в Централната 

избирателна комисия, да се докладва на насрочено заседание и да се 

очаква от залата някой да направи предложение за процесуално 

представителство. Да се дезинтересира ръководител на група 

„Жалби“ и да не посочи, че по обективни причини член на ЦИК не 

може да участва в производството. Още повече, че в нашето 

решение, което е обжалвано, пише изрично, че решението подлежи 

на обжалване пред Административен съд – Смолян. Това е по 

решение 6722. По тази преписка за първи път чувам, че нямало 

значение, дали има регистрационен номер един документ. 

Извинявайте колеги, но ние не сме офис, не сме някакво дружество с 

липса на регистратура. Ние сме държавен орган. 

Госпожо председател, към вас се обръщам, за да организирате 

работата в Централната избирателна комисия. В залата трябва да 

влизат регистрирани документи.  Ние не можем да се занимаваме и 

да губим време с документи, които някой така е преценил, че са 

важни и ще ангажира времето на Централната избирателна комисия. 

Още нещо в допълнение. Щях да приема, че не е избирателен 

подхода. В Турция също има грешка при определянето на местата в 

253. Ако се беше включило и това във всичките изказвания досега, 

щях да кажа, че го правим от мисъл за избирателите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Солакова, смятам, че този 

назидателен тон, който употребявате спрямо мен, не е подходящ. Но 
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както преценявате така. Вашето субективно мнение възприемайте, но 

не налагайте, ако обичате на Централната избирателна комисия. 

Смятам, че всички колеги могат да чуят докладите на всеки един от 

нас и да преценят с гласа, си кое е важно и кое не е.  

За първи път тук чувам, че в Турция има допусната 

техническа грешка в определяне на съставите и броя на секционните 

избирателни комисии на местата.  

Разбира се, че ако е така, аз ще подкрепя да бъде отстранена и 

тази техническа грешка. Както казах представила съм на комисията 

информация, която смятам за важна, за да изпълним законовите си 

задължения. А вашата преценка за моите субективни възприятия, 

много моля да я запазите за себе си, защото моите субективни 

възприятия ги изразявам ясно при докладите си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Взех отношение по отношение на 

твърдения на госпожа Матева, преди личните й възприятия, за 

личните възприятия на едни други колеги.  

Стила и начина на докладване с пропускане на съществени 

елементи от реалността беше тема на онова, което исках да кажа. Не 

всички сме се обединили, че това са технически грешки. Кой е казал, 

че това са технически грешки? Няколко човека казаха, че са 

технически грешки, но изказващия се твърди, че всички сме се 

обединили, че това е така.  

Защото за Англия технически грешки, а за едни други 

държави в едни други възприятия, в едни други предразсъдъци там 

грешки няма. Там всичко е точно. Именно за това говорих и за онова 

решение, става въпрос за 285. Този избирателен похват въз основа на 

предразсъдъци доведе и до това. Защото и в едни други държави и не 

само за които си мислите, в предразсъдъците имаше достатъчно брой 

грешки, които ние не ги нарекохме грешки, а  решихме 

преструктуриране, обединяване и други.   
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Изказването ми беше, въпреки субективните представи, добре 

е изказите да почиват и на съответни факти заедно с личните 

възприятия и преживявания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако ми 

позволите тъй като в репликата на госпожа Солакова към госпожа 

Матева, бях спомената и аз, деловодния ред не е променен от тази 

Централната избирателна комисия и е възприет същия, каквато 

практика е имала предходната Централната избирателна комисия, 

доколкото става въпрос за разпореждане на председателя.  

Продължете госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последния ми доклад в тази 

точка е, че за днес е насрочено във Върховни административен съд 

заседание по административно дело 6816 от 2021 г. Това е по жалба 

на Политическа партия „Коалиция ГЕРБ, СДС“ срещу решение 341, с 

което са одобрени методическите указания. На заседанието ще се яви 

колегата Елка Стоянова. Другата жалба срещу методическите 

указания все още не е образувана по делото. Тъй като е оставена без 

движение и е дадено разпореждане. Днес в 15.00 часа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В трета точка – 

Доклади по дела, жалби и сигнали, господин Гаврилов, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Жалба от Е.                   Й                 

Х.         –А.                 от гр. Омуртаг. Адресирано е до председателя 

на ЦИК и до председателя на РИК гр. Търговище. Намира се в моя 

папка от вчерашен ден.  

Уважаема госпожо председател, сигнализирам ви за 

нерегламентирано лепене на агитационни материали в гр. Омуртаг. 

И след това се описват улиците, където са залепени такива 

материали. Става дума за предизборни плакати, което е в разрез със 

заповед на кмета на гр. Омуртаг. Това е по същество жалбата.  

Понеже жалбата е адресирана до ЦИК, с копие към РИК – 

Търговище, предлагам да я препратим по компетентност към РИК – 

Търговище. Или ако решите да я оставим за сведение. Очаквам ваши 

предложения. Може да я изпратим по компетентност към РИК – 

Търговище.  
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Ние сме първия адрес, а втория е РИК – Търговище. Или да не 

пълним кутиите с хартия. РИК – Търговище е уведомен. Да я 

оставим за сведение.  

Кое от двете е по-уместно в случая, понеже сме в предизборна 

кампания и има много такива случаи. Може би да не ги товарим 

излишно с информация, която те вече имат. Не става дума за нещо 

много сериозно. Може би за сведение може да остане. РИК – 

Търговище е уведомен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашето 

предложение е да остане за сведение, тъй като районната 

избирателна комисия – Търговище е адресат на тази жалба.  

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да. Това е моето предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, Димитров, 

заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За днес имам разпределена една 

жалба от Политическа парти „Възраждане“, която е постъпила от 

заместник-председателя на партията, Петър Петров, с № НС-10-277-1 

от 30.06.2021 г. по същество това от което се жалва адвокат Петров 

от името на партията е, че в един от форматите на БНТ, който е 

предизборен, на ПП „Възраждане“ са били отредени 33 секунди за 

финал на обобщаваща реплика, която трябва да съобщи номера. а 

останалите участващи четири партии са имали между 45 и 70 

секунди, за да направят това обръщение.  

Според адвокат Петров е нарушен чл. 189, ал. 3, като правото 

на равно участие, равнопоставеност и значимост на представителя на 

ПП „Възраждане“ е накърнено.  

Предлагам колеги, да препратим това до ръководството на 

БНТ, тъй като ние не сме нито следящ, нито наказващ орган по повод 

на неизпълнение на споразумението. Ние сме го одобрили, но как то 

се изпълнява е въпрос на вътрешна уредба на медията. Това е моето 

предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров.  

Подлагам на гласуване неговото предложение.  
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Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-10-283 от 30 юни 

2021 г. в Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от 

Георги Чернев, който е водач на листата на ПП „МИР“ в избирателен 

район Перник. Изпраща сигнал. Твърди, че го е изпратил до РИК – 

Перник, относно това, че българските патриоти са залепили плакати 

в Перник върху тези на ПП „МИР“ и се надява на реакция от страна 

на Централната избирателна комисия, тъй като РИК – Перник не 

отговарят на телефоните си. изпратил е и няколко снимки с 

твърдяното нарушение. Аз направих служебна справка на сайта на 

районна избирателна комисия Перник в електронния публичен 

регистър на жалбите и сигналите. С вх. № 115 от 30 юни в 17.06 часа 

е заведен сигнала подаден от ПП „МИР“, относно неправомерно 

лепене на агитационни материали и вероятно колегите ще се 

произнесат с решение от тяхната компетентност в рамките на 

насроченото заседание. Затова докладвам за сведение на 

Централната избирателна комисия сигнала.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Стойчева?  

Изчерпахме тази точка.  

Предлагам ви да преминем към точка четвърта. 

 

Точка 4. Медийни пакети.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Първо докладвам преписка с вх. 

№ НС-24-452 от 30.06.2021 г., с която ни е представен договор 

между „Офф Медия“ АД и ПП „МИР“ сключен за различни медийни 

услуги най вече Оф Нюз на стойност 3000 лв. с ДДС. Тази сума е 

налична в пакета все още и е последната от ПП „МИР“, така че 
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предлагам да одобрим с протоколно решение този договор да се 

изпълнява.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване одобряването на договор между ПП „МИР“ и Оф Нюз.  

Моля, процедура по гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Продължете колега Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващите две преписки № НС-

24-451 от 30.062021 г. при нас е депозирана заявка. Заявката е от 

„Уикенд“. Запитват ни дали Коалиция „Българските патриоти - 

ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“ могат да сключат договор на стойност 4000 

лв. Такава сума няма в пакета на коалицията. Наличната сума е 7100 

лв. Тъй като надвишава сумата, ще я върнем. Имаме такъв отговор, 

който сме одобрили за миналите избори. Ще ги уведомим, че трябва 

да сключат нов договор, който да се вмества в остатъчната сума от 

пакета на коалицията.  

Имаме още едно запитване. То е от вестник „Галерия“ и 

отново е за Коалиция „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и 

НФСБ“. И отново имаме същата сума. Тя подлежи на усвояване. Кой 

точно ще я усвои ще разберем, когато ни представят нови заявки, 

които трябва да бъдат в рамките на остатъчната сума на пакета на 

коалицията.  

Веднъж е подаден като „Галерия“, втори път е подадено като 

„Уикенд“. Сумата е една и съща. Тя е по-голяма отколкото сумата в 

пакета, която е остатъчна. Това да ги уведомим.  

Ако приемем, че един е в рамките на сумата, този който първи 

е постъпил. Те са от една и съща дата. Трябва да погледнем точно 

кой е  първия. Вторият би останал с около 200 лв. да надхвърля 

остатъчната сума.  
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Предлагам отговора към едната медия да бъде, че могат да 

ползват пакета. Към втората, че няма наличност в този пакет, каквато 

е упомената в запитването. Това са протоколни решения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на господин Димитров. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това са за днес преписките. 

Предполагам, че утре, вдругиден ще ги приключим. Тъй като остана 

само независимия кандидат с неговите 5000 лв., които още не са 

заявени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

разгледаме един проект на решение за една техническа грешка на 

регистрация на наблюдател. Това е по точка пета.  

Заповядайте госпожо Матева.  

 

Точка 5. Проект на решени относно поправка на техническа 

грешка.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали е проект 376. Припомням, че вчера взехме решение, 

с което регистрирахме Съвет по нормотворчество. Сдружението е с 

петима наблюдатели, като в името на единия  от наблюдателите е 

допусната грешка. Вместо „Панталеева“ е изписано „Пантелеева“. 

Така че ви моля да вземем решение, с което да допуснем поправката 

на тази техническа грешка и да се чете, както е правилно Габриела 

Панталеева Панова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуван този проект на решение. Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

 Колеги, това решение е 355-НС.  

Колега Баханов, вие казвате, че има регистрация на 

наблюдатели. Заповядайте господин Баханов.  

Преминаваме към точка шеста.  

 

Точка 6. Проект на решение относно регистрация на 

международни наблюдатели на изборите за народни представители 

на 11 юли 2021 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е 

заявление с вх. № 18-2 от 30.06.2021 г. от Сдружение „България на 

гражданите“. Регистрирано с Решение на ЦИК 290-НС от 23.06.2021 

г., като българска неправителствена организация. То ще участва с 

наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 

юли 2021 г. Подготвил съм проект за решение. Представени са 

необходимите документи. Може да го погледнете. Бяха представени 

40 лица за регистрация в Централната избирателна комисия. Като 

към заявлението имаше пълномощно от Георги Атанасов – 

председател. Лицето което ги представя Антоанета Живкова 

Георгиева.  

Подписано е заявлението от самия пълномощник Антоанета 

Живкова Георгиева. В пълномощното има изрично отбелязване, че тя 

може да упълномощава представители. Затова го приех за меродавно 

и същата да подписва заявлението. Така че списък с имената и ЕГН и 

изрично упълномощените лица и на хартиен и на технически носител 

в електронен вид.  

Получено е съобщение по електронната поща писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, за извършена проверка на 

лицата, които са предложени като наблюдатели в Сдружение 

„България на гражданите“. Там се установи, че 36 от лицата 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за четири от лицата 

са установени несъответствия.  
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Предлагам да вземем решение, с което да регистрираме тези 

36 упълномощени представители на Сдружение „България на 

гражданите“. Като са изброени в поименни списък с посочени ЕГН-

та. И същите да бъдат вписани в публичния регистър и да им се 

издават съответните удостоверения. Това е предложението ми за 

решение, колеги.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация на 

наблюдатели от „България на гражданите“.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, това решение е с № 356-НС.  

Следващият ви доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващият ми доклад колеги, е 

относно постъпило заявление с вх. № 4-3 от 30.06.2021 г. от 

Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна 

мисия, България“.  

То е регистрирано с Решение на Централната избирателна 

комисия 306-НС от 24.06.2021 г., като българска неправителствена 

организация за участие с наблюдатели в страната за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. Подписано е от 

представляващия Константина Стефанова Кипрова. Подадено е чрез 

пълномощника й Александър Георгиев Данаилов.  

Приложени са към заявлението пълномощно от 

представляващия Сдружението в полза на Александър Данаилов. 

Пълномощно от представляващия на 47 лица, които са 

упълномощени представители на Сдружението, както и имената и 

ЕГН-тата на същите. Представен е списъка в хартиен и в електронен 

вид на технически носител в ексел формат. Декларации по образец 

47 на брой.  
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На 30.06.2021 г. в Централната избирателна комисия е 

получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружението. Проверката 

на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към 

датата на регистрация всички 47 лица отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс и наше решение 82-НС от 21.05.2021 г.  

Поради което уважаеми колеги, предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира като 

наблюдатели, 47 упълномощени представители  от Сдружение „Зона 

за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“.  

Описани са подробно с три имена в проекта за решение и са 

посочени единни граждански номера на същите. Като 

регистрираните наблюдатели се впишат в публичния регистър и да 

им се дадат съответните удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли въпроси? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Зона за трансатлантически просперитет 

– наблюдателна мисия, България“, които са регистрирани с наше 

решение по-рано.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Това решение е № 357-НС.  

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, в папка от вчера има проект 

№ 374 с предложение за решение за ново регистриране на 

наблюдател. Постъпило е писмо от Министерство на външните 

работи с вх. № НС-04-01-303-10 от 30 юни 2021 г. с искане за 

регистрация, като международен наблюдател на представител на 
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Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа на Бюрото за 

демократични институции и права на човека.  

Предлагам Централната избирателна комисия да вземе 

следното решение.  

Регистрира като международни наблюдатели за изборите за 

народни представители на 11 юли 2021 г. Крис Джон Тейлър от 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 

Регистрирания наблюдател да се впише в публичния регистър и на 

регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на колегата Георгиев? 

Подлагам на гласуване проект относно регистрация на 

наблюдател в изборите на 11 юли 2021 г. на представител на 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Това решение е № 358-НС.  

Колеги часът е 13.20 часа.  

Заседанието го прекъсвам до 14.30 часа.  

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме осем 

членове на ЦИК. 

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, в папката с моите 

инициали има докладна записка във връзка с искане до министъра на 

финансите за осигуряване на необходимите средства по бюджета на 
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ЦИК по сключен договор със „Сиела Норма” АД, както и с оглед на 

предвидените средства по ПМС № 203 по договора за 

„Информационно обслужване”. В писмото има посочените договори, 

тяхната цена, общата сума, която е необходимо да се осигури по 

бюджета на ЦИК. Необходимо е да изпратим копие от договора със 

„Сиела Норма”. Ще го приложим към писмото, в случай че се приеме 

да се изпрати. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова и изпращането на 

писмото до министъра на финансите. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от РИК – Добрич, сме 

получили искане за разрешаване изработката и ползването на 

допълнително 10 броя печати за целите на РИК  с цел обезпечаване 

на периода по предаване на изборните книжа и материали в 

предизборния ден. 

Предлагам да изпратим писмо въз основа на протоколно 

решение за разрешаване изработването допълнително на 10 печата за 

РИК – Добрич 08. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, моля, който 

е съгласен с изпращането на това писмо, да гласува. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

получено писмо от РИК – Варна, препратили са ни писмо от 

областния управител относно уточнения по дадените указания от 

ЦИК за осигуряването на прозрачни пликове, дали имат определен 

размер, допустимо ли е пликовете да са прозрачни само от едната 

страна. Уведомили са ни какви действия са предприети от областната 
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администрация. Поставили са включително въпрос за секциите в 

област Варна, в които ще се гласува с машина и в кои секции ще се 

гласува с две машини. Във вътрешната мрежа има отговор до РИК – 

Варна. Цитираме писмото, което изпратихме днес по доклад на 

господин Войнов относно уточнения по прозрачните пликове за 

комплектите смарт карти и флашки за всяка машина с каква цел ги 

искаме, за да може това да ги улесни. Преценката е по 

целесъобразност, но във всички случаи би следвало да бъде 

координирано и съгласувано с РИК. 

Уточняваме, че списъкът на секциите с машинно гласуване в 

изборен район Варна и цялата страна е публикуван на интернет 

страницата на ЦИК, секция „Избори за Народното събрание 

11.07.2021 г.”, рубрика „Машинно гласуване”. Моля да видите 

проекта на отговор във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до РИК – Варна? 

Подлагам го на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам писмо от 

Добричкия изборен район. Изпращат ни информация за графика за 

обучението на СИК. То започва от 4.07.2021 г. Дали са ни 

включително информация за машините, с които ще се гласува в 

общинските администрации съгласувано със съответните общини: 

къде, на коя дата и от колко часа ще може да се гласува. РИК – 

Добрич, както обикновено, много добре се справят, имат решение в 

тази насока. Много добре се справят. Докладвам ви го за сведение. 

За сведение докладвам писмо от Софийска област във връзка 

с предоставянето на материали на СИК в прозрачни пликове 

включително методически указания. Областният управител на 

Софийска област е изпратил писмо до кметовете на общини, в които 

е дал такива указания: кметовете на общини да осигурят такива 
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кметове. Писмото е с вх. № НС-05-124/1 от 30.06.2021 г. – за 

сведение. 

Във връзка с получаването на бюлетините и създаването на 

необходимата организация е изпратено също писмо от областния 

управителна Софийска област до кметовете на общини с указание и с 

упълномощаване на съответните лица, които да получават тези 

бюлетини, изборни книжа. 

Докладвам ви писмо от община Червен бряг във връзка с 

получено писмо от РУ МВР в Червен бряг за извършване на 

проверка относно извършени престъпления по чл. 167, 169 от НК. От 

няколко секции е следвало да направят заверени копия на 

избирателните списъци. В тази връзка и съгласно Решение № 1244 на 

ЦИК комисия, назначена със заповед на кмета на община Червен 

бряг са отворили запечатаното помещение и са извършили 

съответните действия. Констатациите са описани и в писмото. 

Писмото е от кмета. Предлагам ви го за сведение и да го приемем 

така, без да изпращаме допълнително искане за копие от заповедта и 

копие от протокола, защото, както казах, за констатациите на 

комисията има отразени бележки в писмото на кмета на общината. 

За сведение ви докладвам писмо от община Столична, район 

„Средец” за унищожаване на останалите като резерв формуляри и 

бюлетини от изборите на 4.04.2021 г., както и от районна 

администрация Овча купел – за същото. За сведение. 

Уважаеми колеги, напомням, във вътрешната мрежа има 

публикувана папка ОТП във връзка със списъка на сътрудниците за 

подпомагане на ЦИК в деня на изборите и при приемане на 

документите от РИК. Списъкът се попълва. Публикуван е във 

вътрешната мрежа заедно с копие на договор, сключен  за 

4.04.2021 г. със сътрудник и проект на договор, но е за обсъждане на 

работна група. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка 

следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря. 
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Колеги, това, което спешно ще докладвам, е във връзка с 

получена информация от 21 РИК – Сливен, за взето днес решение за 

заличен кандидат от кандидатска листа. Предлагам да го изпратим 

незабавно на „Информационно обслужване” с указания този 

кандидат да бъде заличен в системата съгласно решението на РИК – 

Сливен. Номерът е НС-15-541 от 1.07.2021 г. – заличаване на 

кандидат на кандидатска листа на „Има такъв народ”. Подадено е 

заявление с необходимите документи предполагам, и РИК – Сливен, 

е взела Решение № 98-НС от 1.07.2021 г., с което е заличила Пламен 

Петков Пенчев от кандидатската листа на ПП „Има такъв народ”. 

Той е бил поставен под № 3 в листата. Тъй като имаме протоколно 

решение, с което указахме на „Информационно обслужване” да 

преустанови достъпа на РИК до системата, това заличаване с днешна 

дата не е отразено, поради което предлагам да укажем на ИО да 

извърши заличаването и едва след това да ни изпрати масива с 

кандидатските листи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги, 

по това предложение има ли бележки? 

Моля да гласуваме. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Свързан доклад. Докладвах преди 

почивката, но сега са входирани, резолирани и дошли при мен писмо 

от РИК 17 – Пловдивски, във връзка с докладваното заличаване на 

кандидат от кандидатската листа на Коалиция „Българските 

патриоти”. Входящият № НС-15-538 от 1.07.2021 г. Към него е 

прикачено и НС-15-538 от 30.06.2021 г., с което РИК – Пловдив, ни 

изпраща друго решение, с което променя свое решение за 

упълномощен член от списъка на членовете на Комисията, които ще 

получат хартиените бюлетини. С вх. номер от 1.07.2021 г. ни 

докладват за взетото Решение № 139, с което е заличен кандидатът 

от кандидатската листа.  
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Както докладвах преди обяд, вече е входиран с вх. № НС-00-

651 от 1.07.2021 г. писмото от ИО, с което ни уведомяват, че е 

преустановен достъпът на РИК до модула за редактиране на 

кандидатските листи, така че го докладвам за сведение. 

Докладвам във връзка с протоколно решение на ЦИК да бъде 

предоставена по една машина на регистрираните изявили желание 

кандидати от партии и коалиции. Както докладвах по-рано, имаше 

искане от Коалиция „Изправи се! Мутри вън!” и от ПП „Има такъв 

народ”. От Коалиция „Изправи се! Мутри вън!” са изпратили и 

лицето, което ще получи машината. Допълнително са изпратени 

искания от Партия „Пряка демокрация” с указано лице, което ще 

получи машината, от Коалиция „БСП за България” е изпратено 

писмо с данните за лицето, което ще получи машината, както и от 

Коалиция от партии „Движение заедно за промяна”. В тази връзка 

обсъждахме какъв да бъде редът, по който ще предоставяме тези 

машини. Тъй като редът за достъп до склада е по-специален, в който 

се намират машините, моето предложение е да поискаме от „Сиела 

Норма” да ни предоставят в ЦИК за момента пет устройства и тук да 

направим един приемо-предавателен протокол. Като бъдат доставени 

устройствата, да се обадим на съответните лица, посочени, че ще 

получат машините, да бъдат направени ППП, с които да им бъдат 

предоставени тези машини, които след това до 10.07.2021 г. в 

изпълнение на протоколното решение на ЦИК да ги върнат отново в 

ЦИК, а после ще ги приберем в склада, където се намират всички 

останали устройства. Това е моето предложение. Моля да го 

гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако сте съгласни, моля да гласуваме протоколно решение. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Предлагам да звънна на колегата Войнов, който в момента се 

намира в склада с машините, за да предаде на „Сиела Норма” да 
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бъдат подготвени пет машини с демо версия за изборите за НС, 

които да бъдат доставени в ЦИК. Ще организирам от нашите 

технически сътрудници да подготвят регистър на партиите и 

коалициите, на които ще предоставим машини, с лицата, които са 

посочени, и ППП, който се подписва, за да могат да бъдат изпълнени 

протоколните решения на ЦИК. 

Във вътрешната мрежа с папката с моите инициали е 

проектът на писмо, което преди малко докладвах и взехме решение 

да бъде изпратено на ИО във връзка със заличения кандидат от РИК 

– Сливен. Може да го видите. Той е със съдържанието, което 

гласувахме. 

Тъй като днес беше редовният брифинг на ЦИК, да докладвам 

информацията, която поднесохме на брифинга. Имаше традиционно 

регистрирани наблюдатели, социологически агенции, въпроси 

относно подадените жалби, за какво са подадени, срещу какви актове 

са подадени, висящите производства във Върховния 

административен съд,  информация за машините, заминали извън 

страната, броя на машините и местата, секциите, в които ще се 

гласува в страната. Показахме машината с инсталирана демо версия 

за изборите за НС. Всъщност основните зададени от журналистите 

въпроси бяха следните. Репортерът  от БНТ ни попита платени ли са 

машините на „Сиела Норма”, ако не са платени, възможно ли е да 

откаже да ги предостави, чия собственост са машините в момента и 

възможно ли е „Сиела Норма” да откаже да ги предостави за 

изборите. Отговорих, че все още не е приета работата по договора, 

поради което не е направено плащане по този договор, тъй като онзи 

ден отново сме изпратили писмо с искане за допълнителни кодове по 

софтуера. Имаме непрекъсната комуникация със „Сиела Норма” и 

засега няма изразено становище от представителите на „Сиела 

Норма”, Напротив, в добра комуникация сме при подготовката на 

изборите за НС, както и за частичните местни избори, за балотажа 

който предстои. С тези устройства, които са предмет на договора от 

6.02.2021 г., се гласува на частичните местни избори (ЧМИ).  
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От bTV ни попитаха взети ли са необходимите логистични 

мерки за транспортирането на машините в страната, за да не се случи 

това, което се е случило на 4.04.2021 г. Информирах ги, че и в 

момента текат разговори и се уточнява логистичният план, 

транспортирането. Предложението на „Сиела Норма” се съгласува 

съвместно с РИК, с общинските администрации, за да може да бъде 

синхронизирано, доколкото е възможно, заедно с предаването на 

изборните книжа. 

От bTV ни попитаха, че имали сигнал от Хасково дали са 

параметризирани машините и ще могат ли да работят, ако в края на 

изборния ден пред секцията има още избиратели. Кога ще им е 

началното включване. Информирах ги, че както и в изборите на 

4.04.2021 г. сега машините са параметризирани така, че да могат да 

се включат в началото на изборния ден и при нужда да работят до 

21,00 ч. Така също машините, с които ще се гласува извън страната, 

всяка от тях е параметризирана и е инсталиран софтуерът така, че да 

се включи в съответния час местно време в държавата, където ще се 

гласува, и да работи съответното необходимо време, съобразно 

местното време в държавата, където ще работи. 

Задаваха въпроси при какви обстоятелства ще се премине към 

хартиено гласуване. Повторих нещата от Методическите указания. 

Колегата Томов спомена, че е бил в Ракево и Ясен на 

частичните местни избори. Питаха колко време отнема на един 

гласоподавател, колко е трудно. 

Другото, което ги информирахме, бях си записала, че сме 

изпратили писмо с указания да не се облепят по никакъв начин смарт 

картите, нито да се залепят с тиксо, нито да им се лепят указателни 

стрелки и табели, както и да не се дезинфекцират с друг материал, 

освен със 75% етилов спирт – както смарт картите, така и екраните 

на машините. 

Информирах ги за доклада на Института по метрология, 

съгласно който са направени изпитания на машината и тя работи при 

нулева температура, както и при 45⁰ и че той е публичен и могат да 
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се запознаят с направените констатации от направените изпитвания и 

изследвания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ципов, Вие 

сте следващ докладчик. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, в моя папка от днес ще видите проекти на 

две писма с № 566 и 572. Едното писмо е до ОД на МВР – Добрич, 

Първо районно управление, сектор „Разследване” на вниманието на 

началник-сектор в РУ – Добрич, с което искат от нас да предоставим 

заверено копие от издаденото от ЦИК удостоверение за изборите на 

народни представители на госпожа Пламена Павлова Баръмова със 

съответното ЕГН от гр. Добрич във връзка с назначаването ѝ като 

председател на СИК под съответния номер в гр. Добрич. С писмото 

отговаряме на ОД на МВР – Добрич, че ЦИК не назначава СИК в 

страната, че това е извършено от РИК в Осми изборен район – 

Добрич, видно от съответното решение на РИК в Добрич. Отговор на 

въпроса, който поставят, могат да получат от областната 

администрация в Добрич. 

Получили сме искане от ОД МВР – София, във връзка с 

разследване по досъдебно производство под съответен номер на 

описа на ОД на МВР и прокурорска преписка от Районна 

прокуратура – Костинброд, за извършено престъпление, да бъде 

предоставена писмена справка за резултатите от секциите от 

проведените на 4.04.2021 г. избори за НС на територията на община 

Костинброд. Молят ни поради кратките срокове за възможно най-

бърз отговор. На вниманието ви е и проект на това писмо в моя папка  

под № 572 до ОД, в което предоставяме копие от съответните 

страници от бюлетина за резултатите от произведените на 

4.04.2021 г. избори за НС, от което са видни резултатите от 

гласуването в секциите на територията на община Костинброд, както 

и указваме, че на страницата на ЦИК на съответен линк също могат 

да бъдат видени резултатите от гласуването в изборите за народни 

представители на 4.04.2021 г. в секциите, находящи се на 

територията на община Костинброд. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Вместо „видни резултати” 

предлагам да заменим, че са публикувани протоколите с резултатите 

от гласуването в съответната секция. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Не възразявам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по двете 

писма – едното до ОД на МВР – София, и до ОД на МВР – Добрич, 

имате ли въпроси към докладчика или някакво предложение? 

Подлагам на гласуване изпращането на двете писма. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви проект 

на писмо, което ще бъде качено всеки момент в моята папка, до ИО 

във връзка с обучението, което РИК следва да проведат на СИК, 

което ще се осъществи чрез онлайн платформа. Молим за тяхното 

съдействие за техническото осигуряване на такава онлайн платформа 

в съответствие с графика, който РИК ще ни предоставят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване изпращането на това писмо до ИО, тъй като РИК вече са в 

процес на организация на тези обучения и трябва да бъдат 

технически обезпечени. Моля да гласуваме. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Аз ще докладвам няколко писма в тази точка. С вх. № НС-15-

531 от 30.06.2021 г. сме получили писмо от 24 РИК, в което поставят 

въпроси, свързани с обученията на СИК. Тези техни писма са в 

папката с моите инициали от днешното заседание. Докладвам ги за 

сведение с оглед на това, че предстоят обучения на РИК в 

следващите два дни, да се запознаете с тяхното съдържание, за да 
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може, ако има поставен въпрос, който изисква отделно решение на 

ЦИК, да може да го осъдим и да го вземем. 

Друго писмо, което докладвам засега само за сведение, са 

въпроси, поставени в 27 РИК – Стара Загора, с вх. № НС-15-537 от 

30.06.2021 г. Виждам, че част от въпросите са свързани с 

предизборния ден. Едното е свързано със запечатания плик, 

съдържащ  криптографски идентификатор за текущата версия. Не 

виждам защо задават този въпрос. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Защото трябва да знаят откъде ще го 

получат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В деня преди 

изборите заедно с останалите книжа и материали – така разписахме в 

Методическите указания. 

Смятам, че трябва да разгледаме тези поставени въпроси, за 

да дадем указания по тях. Затова, пак казвам – сега докладвам само 

за сведение. 

Докладвам за сведение, че на 30.06.2021 г. с приемо-

предавателни протоколи НС-00-646, 647 и 648 ИО са предали на 

ЦИК бюлетин на ЦИК с резултатите от гласуването в изборите на 

4.04.2021 г. в два тома, както и на технически носител, бюлетин с 

резултатите от гласуването на 4.04.2021 г. с меки корици, с твърди 

корици, на технически носител и съответния брой с твърди корици и 

на технически носител. Всички те са свързани с изпълнение на 

задълженията по предаването на бюлетин с резултатите от 

гласуването, включително на технически носител. 

Докладвам ви за сведение, че с вх. № ЦИК-07-68 от 

30.06.2021 г. сме получили покана от Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа и Парламентарната асамблея на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа. Канят ЦИК на съвместна 

среща в събота, 10.07.2021 г. от 11,00 до 11,45 ч. Към писмото има 

приложена и покана. Ако ЦИК прецени, има още време, ще върна на 

доклад тази преписка. 

С вх. № НС-04-03-121 от 01.07.2021 г. сме получили от ГД 

ГРАО броя на избирателите в избирателните списъци за гласуване в 
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изборите на 11.07.2021 г. по области, общини и избирателни секции. 

То е в папката с моите инициали от днешна дата, в подпапка ГРАО. 

Докладвам за сведение. Предлагам тази информация да бъде 

публикувана на интернет страницата на ЦИК. 

Моля,  процедура по гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

С вх. № НС-00-652 от 1.07.2021 г. ИО по моя молба, за да съм 

сигурна, че имаме актуалната версия, са ни изпратили варианти при 

попълване на изборните книжа от СИК и обработката им в 

изчислителния пункт към РИК. Тези варианти ни бяха предоставени 

с тяхно писмо на 1.06.2021 г., но не бях сигурна, че това е финалната 

версия. Сега го докладвам за сведение и предлагам след като 

прегледаме отделните варианти относно отделните хипотези, в които 

могат да попаднат комисиите при обработката на информацията в 

изчислителните пунктове към РИК, ако те съответстват на приетите 

Методически указания и на решенията на ЦИК, както и дали 

коректно са изписани изборните книжа в тях, да ги предоставим на 

вниманието на РИК. Доколкото имам информация от господин 

Филипов, тези варианти са предоставени на служителите на ИО, 

които ще работят към изчислителните пунктове. Мисля, че трябва да 

има синхрон между РИК и тях. Запознайте се и дали имаме някакви 

бележки. 

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Уважаеми колеги, пропуснах да 

докладвам за сведение сигнал, подаден от кмет на община 

Костинброд до РИК 26 – София област, с копие до ЦИК за 

извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 и 4 от ИК – поставяне на 

агитационни материали за предстоящите избори за народни 

представители на 11.07.2021 г. на нерегламентирани з а това места и 

създаващи опасност за безопасността на движението. Преди няколко 

дни колегата Баханов ни докладва подобен сигнал. Там стигнахме до 
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заключение, че няма нужда да препращаме сигнала на 26 РИК, тъй 

като сигналът е отправен до нас в копие. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

в административни преписки има ли някой друг? 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, пропуснах да кажа, 

че по време на почивката изпратихме писмо до печатницата на БНБ с 

копие до министъра на финансите и главния секретар на МС за 

промяна в списъка на упълномощените с решене на РИК в 17 

изборен район. Моля за последващо одобрение. Писмото е качено 

във вътрешната мрежа НС-26-69/1 от 1.07.2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви становища по писмото? Моля, режим на гласуване за 

последващо одобряване на изпратеното писмо. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Следващият докладчик в тази точка е колегата Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ. 

Колеги, от кмета на район „Изгрев” СО, по повод подаден до 

нас сигнал от господин К.          И.              ни е приложен отговорът 

до К.            И.             относно мястото на обявяване на 

предварителните избирателни списъци за секции с номера от 39 до 

45 включително. Кметът на общината подробно е обяснил защо се е 

наложило преместването на местата за обявяване на предварителните 

избирателни списъци. В последната част от отговора обяснява 

подробно, че район „Искър” е предприел масирана кампания за 

уведомяване на всички жители на района относно местата за 

гласуване по постоянен адрес, като са поставени съобщения на всеки 

административен адрес с информация в кой номер на секция попада 

конкретният адрес. Докладвам го за сведение на Комисията. 



57 

 

Да помоля, ако не възразявате, за включване на нова точка 

Разяснителна кампания, за да одобрим коригирания вариант на клип 

за машинното гласуване, изработен от БНТ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване включването на нова точка „Разяснителна кампания”. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в моята папка има файл „БНТ 

клип коригиран”, в който са нанесени корекциите след вчерашното 

обсъждане в заседание на Комисията. Моля да отделим време за 

гледане и запознаване със съдържанието и да преценим дали да бъде 

разпространен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване с протоколно решение да бъде одобрен клипът, който ще 

се излъчва по БНТ, да бъде публикуван на интернет страницата на 

ЦИК, във фейсбук страницата на ЦИК и да бъде разпространяван по 

всички подходящи начини на вниманието на избирателите. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля да докладвам в тази точка, за да 

изпратим писма до областните управители и кметовете. 

Едното писмо е до всички кметове на общини. Казваме им, че 

има изработени три броя 30 секундни видеоклипове, предлагам да 

добавим и този видеоматериал, които са качени на страницата на 

ЦИК в раздел „Разяснителна кампания” с посочен линк, като ги 

молим за съдействие за разпространението и да ги публикуват на 

интернет страницата на съответната община, както и снимка на 

печатния плакат, който също да бъде публикуван на сайта на 

общината. Специално в писмата до кметовете ще добавя, че от 

областните управители ще им бъдат предоставени отпечатани 
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плакати, съответни на броя секции, които се намират в съответната 

община, като трябва да ги раздадат заедно с изборните книжа, да 

бъдат поставени пред всяка СИК, а определеното в повече 

количество за тяхната община да бъде разлепено на подходящи 

публични места преди изборите за запознаване. 

Другото писмо е до всички областни управители, с което ги 

уведомяваме, че ще бъдат изпратени от ЦИК чрез „Български пощи” 

отпечатани плакати за територията на всяка област според броя на 

избирателните секции в нея с по-голямо количество. В тази връзка се 

обръщаме към областните управители с молба за съдействие тези 

плакати да бъдат разпределени и изпратени до съответните общини в 

тяхната област съобразно броя на избирателните секции, за да бъдат 

поставени пред СИК, а останалите в повече плакати да бъдат 

разлепени на публични места преди изборите. 

Моля да гласуваме тези две писма, за да бъдат изпратени до 

всички областни управители и кметове на общини. 

Като гледам сега писмата, не знам дали да не ги обединим, 

тъй като областните управители могат да качат на интернет 

страниците си материалите, които сме подготвили за разяснителна 

кампания, и да ги популяризират по този начин. Не знам дали да не 

бъде общо писмо до всички областни управители и кметове на 

общини с това съдържание, което докладвах в момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на госпожа Матева? 

Моля,  процедура по гласуване за изпращане на писмо с това 

съдържание. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Колеги, продължаваме с осма точка от дневния ред. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Точка 8. Разни. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател. 

Докладвам писмо, съдържащо заверено копие на заповед за 

определяне на комисия по чл. 445, ал. 7 от ИК, още едно заверено 

копие на заповед за това какво трябва да свърши определената 

комисия и протокол от работата на комисията. Всички изредени 

документи са подадени от кмета на община Никола Козлево във 

връзка с произведения частичен избор за кмет на кметство Цани  

Гинчево на 27.06.2021 г., във връзка с отваряне на запечатано 

помещение, извършване на съответни действия на комисията по 

чл. 445, ал. 7 от ИК за прибиране и настаняване на материали, 

съставяне на протокол за извършените действия. Комисията е 

изпълнила всички поставени задачи в заповедта и са изпратени 

съответните екземпляри към ЦИК с вх. № МИ-06-345, което е в 

моята папка заедно с документите. 

Ако ЦИК е съгласна, да не гласуваме нова точка, да 

докладвам в тази точка постъпило предложение за определяне и 

регистриране на представител на коалиция, регистрирана за участие 

в изборите за участие в удостоверяването по чл. 213. Подготвил съм 

проект за протоколно решение. Предложението е от Коалиция 

„Демократична България – Обединение” от госпожа Надежда 

Иванова – пълномощник. Приложени са автобиография и диплома на 

господин Божидар Божанов. Дипломата е представена на 

оригиналния език, на който е издадена, с превод на български. 

Отговаря на изискванията по т. 4. Може да погледнете проекта за 

решение. Смятам, че има достатъчно опит. Предлагам ЦИК да реши, 

че регистрира Божидар Пламенов Божанов със съответното ЕГН като 

представител на „Демократична България – Обединение”, 

регистриран за участие в изборите за народни представители на 

11.07.2021 г. в процес на удостоверяване по чл. 213 от ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Георгиев по наше Решение № 269 е 

постъпило предложение от упълномощен представител на Коалиция 

„Демократична България – Обединение”, с което се предлага да бъде 

регистриран като представител в процедурата по чл. 213а от ИК 
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господин Божидар Пламенов Божанов. С оглед доклада на господин 

Георгиев подлагам на гласуване неговото предложение за включване 

регистрирането на господин Божанов и вписването му в регистъра на 

представителите. Господин Георгиев, ще помоля този регистър на 

следващо заседание да бъде представен като форма на ЦИК. 

Подлагам на гласуване предложението на господин Георгиев. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – няма. 

Госпожо Стойчева, заповядайте по т. 8. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Благодаря, госпожо председател. 

Колеги, получили сме предложение от господин О.                    

П.       , който казва, че въртяната по всички телевизионни канали 

реклама за регистрация на хора с увреждания, регистрация на 

пунктове за гласуване следва да бъде спряна, защото крайната дата 

26.06.2021 г. отдавна е изтекла. Ако господин П.         се вгледа по-

внимателно, сигурно ще забележи, че там има още един срок до 

05.07.2021 г., който дава възможност на хората, които са пропуснали 

26.06.2021 г., да подадат своите заявления за гласуване до 

05.07.2021 г. включително. Това е смисълът от излъчването на този 

30-секунден видеоклип. Той ще продължи да бъде излъчван до 

05.07.2021 г. включително. Докладвам за сведение. 

Докладвам предложение, изпратено до Радио София, до в-к 

„Сега” от господин И.          А.           с няколко посочени пункта в 

него за това какво е трябвало да свърши Народното събрание и какво 

не е свършило. Докладвам го за сведение, защото оценката за 

работата на Народното събрание е извън компетентността на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам писмо НС-22-2177 от 30.06.2021 г., 

получено по електронната поща с предложение от Е.     С.          , 

която пише от името на възрастни граждани, които се притесняват от 
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електронното гласуване. Предлага да се започне разяснителна 

кампания по националните медии за начина как точно се гласува с 

машините. Извинява се, ако вече има обмислено такова решение. 

Предвид на клипа, който утвърди ЦИК в днешното си заседание и 

който в близките часове и дни ще бъде оповестен и ще започне да се 

излъчва по националните медии, докладвам това предложение за 

сведение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще се върна 

към първа точка от дневния ред. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

По време на прекъсване на заседанието пристигнаха няколко 

писма от „Сиела Норма”. Първото е с вх. № ЦИК-06-11-120 от 

1.07.2021 г. Изпращат писмо, с което акцентират върху някои 

критични срокове, които имат във връзка с изпълнение на 

дейностите си по договора от 18.06.2021 г., както и за да предоставят 

информация относно текущи задачи на вниманието на членовете на 

ЦИК. В това писмо се съдържа кредитно известие по издадена 

фактура. Колеги, това е с оглед на обстоятелството, че имахме 

издадена фактура през м. юни. Тъй като не е приключил процесът по 

приемане на изпълнението и не е извършено плащане, това кредитно 

известие е в тази връзка. Посочват какво е необходимо да бъде 

предоставено от ЦИК за подготовка на машините, а именно списъка 

с кандидатите, най-вече с преференциите, 21 032 броя флаш 

носители по два броя за всяка машина, смарт картите – по списък, 

часови график за разполагане на секциите в съботния ден в район 

„Чужбина”, обучения, организирани в рамките на конкретен ден, 

лице за проверка и допускане за работа в склада. Писмото е по-дълго 

от друг път, в едно са обобщени и поставени 5-6 въпроса. Докладвам 

го засега за сведение, за да може и колегите, които в момента са 

ангажирани с доставката на новите машини, като се върнат, да го 

разгледаме и да се запознаем всички. 
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Следващото писмо е с № ЦИК-06-6-325 от 1.07.2021 г., с 

което ни предоставят в изпълнение на т. 3.5 от Договор 1 от 

06.02.2021 г. надлежно оформена фактура, съдържаща цените по 

отдели пера. Тя е с дата 1.07.2021 г. Докладвам го за сведение. Ще 

бъде предоставено на вниманието на госпожа М.            . Екземпляр 

от фактурата трябва да се приложи към документацията по договора 

от 6.02.2021 г.  

С вх. № ЦИК-06-11-121 са ни изпратили в копие писмо, 

адресирано до главния секретар на областна администрация Пловдив 

и до главния комисар Гребенаров във връзка с транспорта и 

логистиката в област Пловдив на машините за изборите на 

11.07.2021 г. Докладвам го за сведение. Ще го приложа към 

докладваните днес преписки, за да ги разгледаме в цялост, когато 

разглеждаме транспортния и логистичния план. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, тъй като е готов 

списъкът на упълномощените членове от РИК, както и лицата, 

оправомощени със заповеди на съответните областни управители за 

получаване на бюлетините, ви предлагам да изпратим писмо до 

печатницата с приложен списък на упълномощените лица за 

получаване на бюлетините извън изборните райони, за които на 

29.07.2021 г. изпратихме писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на госпожа Солакова. Моля,  процедура по 

гласуване  

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, във вътрешната мрежа има 

докладна ЦИК-09-254 от 30.06.2021 относно сключване на 

граждански договор със С.         Р.     , който да подпомага ЦИК в 

периода от 3.07. до 11.07.2021 г. включително. В приложения проект 

на договор е описан предметът на дейност. Възнаграждението е 
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съответно на времето съобразно приетите досега решения на ЦИК за 

другите лица, с които имаме сключени договори. Плащането е от 

средствата по план-сметката за изборите за народни представители 

на 11.07.2021 г. по § 0202. Предлагам да одобрим направеното 

предложение за С.           Т.          Р.           – да се сключи граждански 

договор по така представения проект с клаузите, посочени в него. 

Има представен контролен лист от финансовия контрольор. Да 

упълномощим председателя да сключи договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, бележки по 

това предложение? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Солакова 

относно сключване на договор със С.       Р.            за подпомагане 

дейността на ЦИК при условията съгласно доклада. 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Колеги, във вътрешната мрежа има проект за изменение и 

допълнение на Решение № 345. Колега Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Няма какво много да добавя към 

сутрешното обсъждане. Да представя мотивите. С Решение № 345 

бяха назначени съставите на СИК според партийните предложения и 

представителите на МВнР. Предвид допълнителните предложения, 

както и някои предложения за смени по смисъла на чл. 105 от ИК от 

парламентарно представени партии и коалиции и на основания, 

които няма да изброявам, се предлагат тези изменения и допълнения 

към решението, които са свързани преди всичко с конкретни 

назначавания и някои освобождавания на вече предложени 

кандидати за членове, описани в диспозитива на решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

за решение, докладван от колегата Томов? А по предложенията от 

МВнР на ръководителите на дипломатическите и консулските 

представителства ще трябва да вземем отделно решение. Има ли 
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готовност към това решение т. 2 да бъде актуализирана с 

предложенията от диспозитива? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ:   Имаме, таблицата още сутринта ви я 

представих. В нея мисля, че са добавени всички предложения, които 

са описани. Трябва единствено да се преформатира. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Колеги, предложение за обмисляне 

от Комисията – дали да не стане „Изменя и допълва Решение 

№ 345”? Написано е: „както следва” и следват действията: 

освобождава, назначава, в съответствие със Закона, по предложение 

на участниците в консултациите. 

Присъединявам се към евентуална точка втора: в приложение 

да бъде формулиран актуален списъчен състав на назначените към 

момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В диспозитива да 

има „Изменя и допълва Решение № 345 от 28.06.2021 г. относно…, 

както следва”. 

Колеги, други? 

Подлагам на гласуване проекта на решение, докладван от 

господин Томов, относно изменение и допълнение на Решение 

№ 345 от 28.06.2021 г. Моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова,  

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветозар Томов и 

Цветанка Георгиева), против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Това е Решение № 359-НС. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „против” това решение на 

ЦИК не защото съм против да окомплектоваме  съставите на СИК, а 

считам, че това решение със закъснялото му вземане и с оглед 

последните изменения на ИК от законодателя  и промените в срока 

целеше да се обезпечава по-бързо процеса по окомплектоване на 

съставите на СИК. Не стана ясно ЦИК, въпреки че очевидно от 
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решението, което гледаме, не става въпрос за такава огромна по обем 

техническа информация, кое наложи да се чака около 6 дни, за да 

вземем това решение, да затрудним българските общности, да не 

обявим незаетите места, въпреки че беше коментирано в сутрешната 

част от заседанието, така и не беше направен доклад по 

предложенията на политическите сили. Аз лично съм затруднена и 

не можах да взема решение. Не знам дали правилно са попълнени – с 

оглед на представения ни проект – предложенията на политическите 

парти и коалиции. Те основни ли са, допълнителни ли са? Ние 

официално съобщаваме, че членовете на СИК са назначени. 

Напротив, ние сме в неизпълнение на Закона. Закъснели сме по т. 

107 от хронограмата и чл. 101 от ИК ЦИК назначава СИК извън 

страната до 28.06.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, прекъсвам заседанието до 17,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Десет членове на 

ЦИК сме в залата, налице е необходимият кворум. 

Колеги, докладвам каквото остана в моята папка от днес от 

предходната част на обсъждането. Предлагам Ви да изпратим писмо 

до Държавна агенция „Национална сигурност” и „Информационно 

обслужване” под № 590, с което да ни предоставят направените 

презентации на работната среща, проведена на 30.06.2021 г. по 

отношение обработката на данните от гласуването извън страната.  

Моля за предложения. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Бих допълнила „под формата на презентации, включително и 

скрийн шотове” („Екранни снимки”), да е ясно, както получаваме 

формата на електронно заявление за гласуване извън страната, там, 

където се изисква освен презентацията, защото става въпрос за 
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специални форми, да има и скрийн шотове. да видим как се отварят и 

за какво става дума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Предлагам да гласуваме изпращането на писмото до ИО и 

ДАНС. 

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

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Докладвам Ви за сведение, тъй като това пристигна по време 

на прекъсване на заседанието с вх. № ЦИК-06-11-125 от 1.07.2021 г. 

във връзка с нашето писмо от 29.06.2021 г., с което изпратихме 

писмо на ИО за начина на приемане на машините за гласуване, които 

са предмет на договор между двете страни. Получили сме отговор, че 

потвърждават стъпките на предложената от нас процедура, нямат 

допълнения към нея. Лицето за приемане от тяхна страна е Юлиан 

Толев – ръководител на отдел „Физическа инфраструктура”. 

Разпределила съм писмото на колегите Войнов, Димитров и Чаушев, 

тъй като прецених, че трябва да разполагат с него, отивайки на 

място, където са доставени машините. 

Колега Войнов, заповядайте с Вашите доклади. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, вчера ЦИК взе протоколно решение да 

бъдат закупени допълнително 500 броя флаш памети за 

доокомплектоване на машините за гласуване. Във връзка с горното 

предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване”. 

Проектът е качен в моя папка със следното съдържание: Във връзка с 

доокомплектоването на специализираните устройства за електронно  

машинно гласуване с USB флаш памети ви молим да ни уведомите 

имате ли възможност да ни доставите и на каква цена допълнително 

500 бр. USB флаш памети същите по вид, като доставените по 

договор № 22 от 24.06.2021 г. между ЦИК и ИО. 

 Предлагам да изпратим такова писмо. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, имате ли 

други предложения? 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов за 

изпращане на писмо до „Информационно обслужване” относно 

осигуряването на необходимия брой флаш памети за машините за 

гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да вземем 

протоколно решение, с което да предоставим на „Сиела Норма” 

17 000 бр. флаш памети със съответен приемо-предавателен 

протокол, които, както казах вчера, са подредени в пакети по 200 и 

да бъдат използвани на предстоящите избори на 11 юли 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване предложението на господин Войнов да предоставим 17 000 

флаш памети във връзка с подготовката на изборите. Моля,  

процедура по гласуване  

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

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

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

подготовката на петте машини с демоверсия за изборите на 

11.07.2021 г., които да бъдат предадени на изявилите желание за това 

политически партии, предлагам да изпратим писмо до ИО да ни 

подготви смарт карти за тези машини, тъй като „Сиела Норма” не 

разполагат с такива. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване за изпращане писмото до ИО за осигуряване 

необходимия брой смарт карти за машините в демоверсия, които ще 

бъдат предоставени на партиите, заявили желание за това. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писма 

с вх. № НС-23-424 и НС-00-644 от 30.06.2021 г., с които от „Сиела 

Норма” изпращат  информация относно определените от тях 

транспортни средства на съответните областни дирекции на МВР във 

връзка с организацията на транспорта на машините за изборите на 

11.07.2021 г. С второто писмо допълнително изпращат списък с 

ангажираните бусове. Това докладвах сутринта за запознаване. Ако 

колегите искат нещо като допълнение да изискаме от „Сиела Норма”, 

съм  готов да запиша. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, тази 

информация е изпратена на вниманието на ЦИК в отговор на нашето 

искане да ни предоставят логистичен план, или в копие до ЦИК, а 

тази информация е предоставена основно като адресат на МВР. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмата са до Станимир Станев .- директор 

на ГД „Национална полиция” МВР и копие до ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази връзка, 

колеги, ще предложа в отговор на техните писма, които са ни 

изпратени в копие, да уточним, че следва да ни предоставят 

информация относно графика за доставка на машините в СИК. На 

проведената среща на 29.06.2021 г. със „Сиела Норма” и МВР съм си 

отбелязала, че те са поели ангажимент до 3.07.2021 г. да ни 

предоставят логистичен план, включително време, час, ден на 

10.07.2021 г., когато машините ще бъдат доставени по избирателни 

секции, за да няма объркване и да се налага СИК, като напуснат 

изборните помещения в предизборния ден, да се връщат само заради 

машините за гласуване. В този смисъл трябва да им изпратим писмо 

– дали в отговор на това писмо или отделно, но искаме логистичен 

план в цялост – с всички действия, свързани с транспортирането на 

машините от склада и доставката им до съответната тизбирателна 
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секция, включително с времето, така както са ни го посочили за 

частичните избори на втория тур в колко часа ще бъдат предоставени 

в предизборния ден на съответната избирателна секция и е 

предвидено съответно да отпътуват в края на изборния ден от 

избирателната секция. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Подкрепям изцяло това, което каза 

председателят.  

За уточнение на колегите. Казах го и сутринта: списък на 

машините не ни върши работа. Проблемът тук е друг и е свързан 

именно с логистичния план. От кои машини до кой  пункт се стига на 

определено време от карго до кой областен център и от кое 

транспортно средство ще се прехвърля на друго транспортно 

средство, кои машини и в какъв брой. Това е проблемът на цялостния 

логистичен план. Какво, като има набор от машини? Едните са по-

големи, другите са по-малки. Нас ни интересува как се прехвърлят на 

определен тип междинни звена едни машини на други транспортни 

средства, на кои спирки, паркинги и дали има охрана за това. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с двете изказвания. В тази 

връзка ще подготвя писмо, в което ще укажа, че трябва да ни 

представят пълен логистичен и транспортен план с имена на 

шофьори, номера на коли, включително за конкретно прехвърляне на 

машините от камионите, които ги превозват до областните центрове, 

до съответните бусове, които ще ги доставят на съответните СИК, 

включително график по часове за доставка на машините до всяка 

СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, предлагам 

с протоколно решение да одобрим текста, който току-що ни беше 

предоставен от господин Войнов. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви становище 

с вх. № ЧМИ-238 от 1.07.2021 г. от външните експерти към ЦИК            

А.         К.         и  Я.            Т.            . То е относно полученото писмо 

с № ЧМИ-15-69 от 28.06.2021 г. от ИО, с което ни изпратиха анализ 

на несъответствията на частичните избори на 27.06.2021 г. В 

становището се коментират двата инцидента, посочени в две секции. 

В секция № 90 в Благоевград несъответствието е поради формата на 

изходния файл, тъй като той не отговаря на утвърдения от ЦИК. 

След проверката на финалния протокол, разпечатан от машината, се 

оказва, че контролният хедж не съвпада с официалния от доклада на 

ДАЕУ. Извършено е и преброяване на контролните разписки и са 

обработени образци КР. От информацията от имейла не могат да 

направят извода дали машината не е била заредена с утвърдената 

версия на софтуера и съответно формата на файла – на утвърдената 

версия 1.5.  

Изводът е, че без проверка на машината могат да се направят 

следните два извода. Първо, че в машината не е зареден одобреният 

от ЦИК софтуер. Зареждането на софтуера е отговорност на „Сиела 

Норма”. Второ, не е установена разлика в така наречения хедж код в 

началото на изборния ден, което е задължение на председателя на 

съответната СИК. 

За другата секция № 111 е имало проблем с 

електрозахранването, което, въпреки батериите на машината, е 

имало разпечатки с нежелани артефакти. Също е извършено 

преброяване на контролните разписки и са обработени образците КР. 

От предоставената информация може да се направи изводът, че е 

имало частична техническа неизправност в ползваната машина или 

пък външната батерия не е била поставена правилно, или не е била 

заредена според изискването. Според техническата спецификация на 

машините външната материя е част от система, която защитава 

машината от прекъсване и влошаване на захранването. Но пак: без да 

се провери машината за гласуване, не може да направят изводи 

относно верността на записаните резултати. Това е становището. 



71 

 

Доколкото знам, за тези две секции и машини има писмо да не 

бъдат използвани. Може би ще трябва нашите експерти да прегледат 

машините и да удостоверят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Господин Чаушев, 

имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Това е серия  1 – твърдения на ИО. Ние 

питахме до серия 2, до „Сиела Норма”, и серия 3 – ДАЕУ. Още от 

първа серия бяха упоменати с дребен шрифт, че въпросният хедж 

нещо не отговарял на някаква точка от някакво решение на ДАЕУ, 

без да се конкретизира. Странно защо! Хем го знаят, хем не 

конкретизират. Това е по серия едно, респективно по другите две 

серии. 

Освен това едва ли секционният председател на СИК ще може 

да се оправя с хеджове. Това пък беше върхът на сладоледа! Тези 

твърдения са тотално неадекватни. Дотук са твърденията на серия 1, 

не съм чул твърдения на серия 2 и серия 3 - „Сиела Норма” бавят, и 

ДАЕУ. 

Проблемът за мен е твърде сериозен. Става проблем с 

допълнителните истории, говорени от поне година и половина – две 

години: що е то приложен софтуер и от коя година, кои 

потребителски задачи изпълнява, кога е инсталиран и дали минаваме 

от приложния софтуер към модификацията на бюлетината със стари 

приложни софтуери. Мен ако питате, тук става въпрос за нещо 

старичко, което се е появило сега. Аз не съм специалист, но 

специалистите ще го кажат. 

Според мен трябва да изискаме серия 2 „Сиела Норма” и 

серия 3 ДАЕУ по случая, та чак тогава да решим цялата история, а не 

да го докладваме на парче – любимата техника напоследък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, считам, че както докладът на ИО, така и 

становището, получено от нашите експерти, а чакаме, доколкото 

знам, и становище от три организации по този изключително 
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тревожен факт. Написано е, че контролният хедж не съвпада с 

официалния от решението на ДАЕУ. Значи нещо друго е било 

заредено в машината. Аз така го разбирам. Да се види  от кого е 

заредено, как е заредено и как е допусната да се използва такава 

машина, в която формата на файла не е по утвърдената 

спецификация. И това се установява едва при отпечатване на  

финалния протокол. 

Предлагам този въпрос на колегата докладчик Войнов, като 

дойдат и другите становища, отново да бъде вкаран по най-бързия 

начин, за да вземе ЦИК отношение с оглед и на предстоящите избори 

в Благоевград, а и на други места, където има  балотаж в неделя, така 

и най-вече за парламентарните избори следващата седмица. Ако при 

120 машинни секции има една такава машина, представете си това 

нещо, ако се инкорпорира и си представете на 11 000 машини колко 

грешки може да има. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз подкрепям това и също щях да го 

предложа. Ще го кача в моя папка за запознаване и когато 

пристигнат становищата от другите институции, тогава ще ги 

докладвам отново.  

Пак казвам: за секция 90 машината е работила през целия ден 

нормално. В изчислителния пункт не е била разчетена флашката, тъй 

като не е била със същия формат, който е утвърден. Да припомня на 

колегите, че при предишните избори на 4.04.2021 г . мисля, че в 35 

секции има такива констатирани в доклада на ИО – че в 35 секции не 

са могли да бъдат разчетени флашките. По тази причина в ОИК, тъй 

като не могат да бъдат свалени данните от съответната флашка, са 

били преброени контролните разписки. 

Другата секция е просто с прекъснато захранване. Не се знае 

била ли е включена батерията или не е включена. Машината спира, 

защото спира токът. Това чета в становището. Според мен 

експертите са коректни, че без да се видят машините, не могат да се 

направят точните изводи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ:  Повече ме притеснява не че не се е 

отворила флашката и явно не е била по този образец, а другата 

констатация: че хеджът не съвпада с официалния от решението на 

ДАЕУ. Това е нещо извън списъка на ДАЕУ. Това е нещо различно 

от проверяваното от ДАЕУ и което е обективирано в тяхното 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател. 

Тъй като считам, че въпросът е сериозен – мисля всички 

колеги се обединяваме около това, искам да попитам колегата 

докладчик къде се намира машината, на която, видно от доклада и 

становищата, се установява, че приложният софтуер не е бил по 

сертифицирания от ДАЕУ формат. В момента къде е тази машина? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Всички машини са в склада на „Карго 

партнер” и доколкото си спомням, гласувахме писмо на колегата 

Димитров, с което указахме на „Сиела Норма”, че тези машини не 

трябва да се ползват на балотаж. Официално им го изпратихме. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед становището на нашите 

експерти, доколкото колегата Войнов го възпроизведе, че не може да 

се установи причината, без да се провери самата машина, аз 

изразявам мнение, че машината следва да се изолира, да е под 

специален надзор, за да не може в крайна сметка да се използва за 

други цели. Ако ние като ЦИК с оглед писмата и волята, която 

имаме, ще изследваме и ще стигнем до края, защото, колеги, 

действително става въпрос за нещо много притеснително: как така 

при произвеждане на избори се ползва софтуер, който не е от 

сертифицирания. В конкретния случай говорим за много малък брой 

секции. Затова предлагам да се установи къде е машината, не съм 

достатъчно технически грамотна, но мисля, че това трябваше да е 

част от становището на нашите експерти с оглед изразеното и тази 

машина да се изолира. Спомням си, че дори при обсъжданията на 
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проекти на наши решения сме имали предвид това. Какво означава тя 

да се намира в склада и ЦИК да стои безучастно, след като имаме 

становище, че без да се извърши проверка на машината, сега 

разбирам, че може би ще се ползва за учебни цели. Това значи, че 

няма смисъл от никакви други становища. Иначе ЦИК без машината 

не може да извърши никакви последващи действия с цел 

установяване на причината с оглед установеното, че софтуерът не е 

бил същият, с оглед сертифицирането му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, по 

този въпрос? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да изчакаме колегите от другите 

организации и пак ще го върна на доклад. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма да чакаме Годо. Годо няма да дойде! 

Литературна западноевропейска класика от театъра на абсурда, 

класическо произведение. 

Няма какво да чакам. До 17,00 ч. искам и от „Сиела Норма”, и 

ДАЕУ отговор на онова, което сме изпратили. Както от ИО са 

изпратили, и тези две институции могат да ни го изпратят утре до 

17,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Информационно и 

„Сиела Норма” бяха двете страни. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Да. Само от ИО и от „Сиела Норма” 

сме поискали, от ДАЕУ не сме искали. Това становище не е на ИО, а 

на експертите Т.     и К.      . 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  В такъв случай да искаме от ИО. Но и от 

ДАЕУ също да се иска. Аз бях правил такова предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, ще 

помоля да се свържете с ИО и „Сиела Норма” да ни предоставят 

отговор по поставения мисля на 29.06.2021 г. въпрос. 

Колеги, подлагам на гласуване изпращането за становище по 

този въпрос и на ДАЕУ. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против 

– 1 (Ерхан Чаушев). 

Уважаеми колеги, предлагам ви към писмото, което ще 

изпратим към ДАЕУ, да напишем включително да изразят становище 

могат ли да реализират предложеното от външните експерти. 

Има ли други доклади? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  В моя папка във вътрешната мрежа има 

проект за решение относно отваряне на запечатано помещение.  

По същество: правят се ремонтни работи в помещение, където 

се съхраняват изборни книжа. Кметът на Тополовград моли да 

разрешим отваряне на запечатаното помещение. Предлагам да му 

разрешим. Решенето е съответно според стандартното изписване на 

такъв тип решения. Предлагам да се гласува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

бележки по проекта на колегата Чаушев – искане за отваряне на 

запечатано помещение в община Тополовград? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Това решение е № 360-МИ. 

Госпожо Солакова, заповядайте по седма точка от дневния 

ред.  

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, на работна група 

обсъдихме въпросите. Предлагам първо да одобрим списъка на 
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сътрудниците. На второ място: проекта на договор, както е 

представен. Да възложим на администрацията да се изготвят всички 

проекти на договори по списъка със сътрудниците, които фигурират 

в този списък. Обръщам внимание, че все още не са посочени към 

работните групи „Жалби извън страната” и говорителите, 

включително господин Томов ще посочи. Този списък ще бъде 

одобрен след като бъде попълнен. 

Към момента предлагам да одобрим така представения списък 

в папката ОТП, актуален към 11,00 ч. на 1.07.2021 г. за 33 души и да 

одобрим проекта на договор. Да възложим администрацията да 

изготви проекти за всички тези лица. Клаузите по договора са така, 

както са представени в проекта. Това е резултат от обсъждането на 

работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на 

гласуване за протоколно решение така направеното предложение. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Преминаваме към трета точка от дневния ред. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 3. Доклади по жалби и сигнали. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В папка от 29.06.2021 г. под № НС-10-273 в папката на 

колегата Матева има доста обемиста преписка, има приложени 

хиляди неща. Въпреки че е титулувана жалба и вътре има отправени 

искания към ЦИК да даваме методически указания на конкретна 

ОИК как да прилага ЗКОМПИ, да отменим протоколно решение на 

Комисията, което е свързано с ход по неприключила 

административна процедура, като цяло не считам, че имаме 

основания да се произнасяме по същество на жалбата, защото тя 
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съдържа твърдения за наличие на конфликт на интереси. Моля да се 

запознаете със съдържанието на жалбата. Ако сега не може да се 

вземе решене, моето предложение е тя да бъде препратена по 

компетентност на органите, които установяват конфликт на 

интереси. Да отложим това за утрешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Като докладчик 

предлагате колегите да се запознаят с целия материал, за да може 

утре всеки да има информация по всички части. 

Колеги, с това закривам заседанието на ЦИК. Насрочвам 

следващото за утре – 2.07.2021 г. от 10,00 ч.  

 

(Закрито в 18,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

  Силвия Михайлова 

 

Виржиния Петрова 

 

 

 


