
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 63 

 

На 19 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1.   Доклад относно машинното гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2.   Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладват: Димитър Димитров, Ерхан Чаушев 

3.   Доклад относно гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

4.   Доклади по административни преписки. 

  Докладват: Севинч Солакова, Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева, Любомир Георгиев, Димитър Димитров, 

Камелия Нейкова 

5.   Разни. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Силвия 

  Стойчева, Димитър Димитров, Камелия Нейкова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Цветозар 

Томов, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов, Росица Матева. 
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Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 19 юли 2021 г.  

В платен годишен отпуск е госпожа Росица Матева.  

Във вътрешната мрежа е публикуван проект за дневен ред. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моля, госпожо председател, да ме 

включите в точка трета – Доклади по административни преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включих Ви, 

господин Гаврилов. 

Други? Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо председател, имам няколко 

доклада във връзка с изборите извън страната. Предлагам да се 

създаде нова точка в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

трета, а другите ще се преномерират, ако не възразявате. 

Допълваме дневния ред с нова точка 3: Доклад относно 

гласуване извън страната“, а другите точки се преномерират с едно. 

Има ли други предложения, колеги? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля, госпожо председател, да бъда 

включена с доклад в новата точка трета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включваме 

госпожа Стоянова в новата точка 3. 

Други предложения? Няма. 



3 

 

Колеги, в точка четвърта – Доклади по административни 

преписки – с колегата Стойчева ще ви докладваме във връзка с наше 

Решение № 445-НС резултатите от сравняване на контролните 

разписки с числовите данни от секциите извън страната.  

Колеги, подлагам на гласуване така предложения дневен ред 

с направените допълнения. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Доклад относно машинното гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-09-85 от 

16.07.2021 г. Писмото е от Върховна административна прокуратура, 

Отдел „Надзор за законност“ и е във връзка с образувана преписка 

по сигнал на господин Л.         Ц.              . Между другото, този 

сигнал е получен и в Централната избирателна комисия и е 

докладван за сведение. Цитират няколко текста от писмото на  

господин Л.            Ц.          , а именно, че компанията „Смартматик“ 

е качила цялата база данни от изборите на 04.04.2021 г. в интернет, 

което противоречи на Конституцията, сигнали, че Държавна агенция 

„Електронно управление“ не е направила както трябва 

сертифицирането на машините за 11 юли 2021 г., а също така, че 

законът задължавал Централната избирателна комисия тя да 

провежда изборите, а не да ги преотстъпва на посредници и т.н. 

Молят ни от прокуратурата да информираме подробно 

Върховната административна прокуратура относно спазване на 
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всички изисквания за законосъобразно провеждане на изборите на 

11 юли 2021 г. в аспекта, поставен в изложението. 

Подготвил съм писмо до Върховна административна 

прокуратура, което можете да видите във вътрешната мрежа в папка 

с моите инициали, с което да ги уведомим, че относно твърденията, 

че компанията „Смартматик“ е качила цялата база данни от изборите 

на 04.04.2021 г., че базата данни от изборите са публични, те са 

публикувани на интернет-страницата на ЦИК, включително и в 

машинно четим вид и че всеки може да ползва тази база данни, в 

това число и „Смартматик“. А относно твърдението, че ЦИК няма 

нито пароли, нито пряко достъп до машините, въпреки че законът я 

задължава тя да провежда изборите, а не да ги преотстъпва на 

посредници, да ги информираме, че съгласно чл. 18, ал. 1 от 

Изборния кодекс машинното гласуване се възлага и контролира от 

ЦИК и Централната избирателна комисия е изпълнила това свое 

задължение, като е възложила машинното гласуване за изборите на 

04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г. с договори за обществена поръчка 

съответно № 1 и № 19, копия от които да им изпратим. 

А относно останалите твърдения – те са от компетентността 

на Държавна агенция "Електронно управление". 

Предлагам такова писмо да изпратим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов аз ви предлагам време за запознаване. Имаме 

срок, в който трябва да изпратим отговор, за да можем да сме 

прецизни и изчерпателни в отговора, още повече към писмото от 

Върховна административна прокуратура е и писмото от господин    

Ц.         , в което излага своите твърдения, така че да може всички да 

се запознаем и с неговите твърдения. 

Така че, ако не възразява докладчикът, ви предлагам по-

късно днес или в следващо заседание, предвид срока, който ни е 

указан, да може да отговорим. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-

227/4 от 15.07.2021 г. Припомням, че с писмото ни уведомяваха, че 

машините от изборите извън страната ще пристигнат в срок до 

26.07.2021 г. и искаха да ги информираме за определено лице за 

контакт, което да получи СУЕМГ, с посочен телефон за връзка и     

е-mail и също така да бъде предоставена и формата на приемо-

предавателния протокол, с който СУЕМГ да бъдат предадени от 

Министерството на външните работи. 

Предлагам да изпратим писмо, с което да ги уведомим, че 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване ще 

бъдат получени от представители на Централната избирателна 

комисия, като за контакт да използват официалния е-mail на ЦИК, а 

формата на приемо-предавателния протокол следва да бъде 

идентична на протокола, с който  са получили специализираните 

устройства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложенията на  господин Войнов имате ли въпроси или други 

предложения? 

Аз предлагам само да добавим, че ще бъдат получени от 

представители на Централната избирателна комисия, за имената на 

които ще бъдете допълнително уведомени. 

Колеги, ако нямате други предложения, подлагам на 

гласуване писмото до Министерството на външните работи. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Войнов, за следващия Ви доклад. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-20-234 от 

15.07.2021 г. Писмото е от БТВ и молят за информация дали са 

заплатени първите 9600 машини на „Сиела Норма“ и чия 

собственост са сега устройствата. 

Тъй като говорителят на Централната избирателна комисия 

отговори на този въпрос в сутрешния блок на БТВ, предлагам 

писмото да остане за сведение. 

Засега последното писмо е с вх. № НС-22-2390 от 

15.07.2021 г. Това е поредното писмо от Л.        Ц.             , според 

който активността на изборите е паднала до рекордно ниски нива, 

защото българите се съмнявали в честността на изборите, а това 

било поради връзките на „Смартматик“ с Чавес и Мадуро. 

Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по-късно 

ще се върнем към точка първа. 

Продължаваме с точка втора от дневния ред. 

Заповядайте, господин Димитров, по искания за изплащане 

на възнаграждения на ОИК. 

 

Точка 2. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искането е постъпило от Общинска 

избирателна комисия – Брацигово, която иска изплащането на едно 

заседание от една много дълга сага, свързана с решение на 

Общинска избирателна комисия за конфликт на интереси. 

На заседанието са присъствали председател, двама 

заместник-председатели, секретар и седем членове. Общата сума, за 

която се претендира, е 607,81 лв. с осигурителните вноски. 

Имаме контролен лист, имаме и счетоводна справка. Такова 

заседание се е състояло. Има протокол от това заседание. 

Така че предлагам да изплатим тази сума, без да влизаме в 

подробности кой и защо се е стигнало до това заседание. Но по 

принцип Постоянната комисия за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобито имущество към Общинския съвет 
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е поискала да бъде установено това за Н.      Д.          К.             . В 

края на краищата решението е да се предостави на заинтересованото 

лице цялата преписка и, ако има възражения, то да ги представи в 

Общинския съвет. 

Моето предложение е да изплатим исканата сума с 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин 

Димитров за изплащане на възнаграждения за проведено заседание 

на ОИК – Брацигово. 

Моля, процедура по гласуване.    

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, на 15.07.2021 г. ви 

докладвах искания за изплащане на възнаграждения за поредица от 

заседания на ОИК – Кресна. По преписката има и постъпило искане 

за отказ от един член, за който е предвидено изплащане на тези 

възнаграждения. Поради това отново ви докладвам преписка с вх. 

№ МИ-27-124 от 23.06.2021 г. по следния начин: 

- на заседанието от 20.06.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, четирима членове; 

- на заседание на 15.06.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, петима членове; 

- на заседание на 10.06.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и петима членове; 

- на заседание на 15.03.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и петима членове; 
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- на заседание на 19.02.2021 г. са присъствали председател, 

двама заместник-председатели, секретар и петима членове. 

Общата сума, която се претендира, е 2338,47 лв. със 

съответните осигуровки. 

По актуализираната справка има съответните процедурни 

действия в нашите счетоводни контролни органи. Предлагам да се 

одобри актуализираната справка за ОИК - Кресна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложенията на господин Чаушев да одобрим 

изплащане на възнаграждения за проведените заседания на 

членовете на Общинска избирателна комисия – Кресна. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч 

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

против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Чаушев, за следващия Ви доклад. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-137 от 12.07.2021 г.  сме 

получили искане за изплащане на дежурство на 08.07.2021 г. от 

страна на председател, секретар и един член на ОИК-Мездра. 

Дежурството е по искане на РУ МВР – Мездра с цел предоставяне на 

документи, извършване на проверки по съответните преписки. Те са 

извършили тези действия и са предали съответните документи по 

искане на съответното Районно управление на МВР – Мездра. 

Предлагам да им се изплати дежурството в размер на 174,23 

лв. с осигуровките. 

Има съответните контролен лист и счетоводна справка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението по доклада на колегата Чаушев за 

изплащане на възнаграждение за дежурство на членовете на ОИК – 

Мездра. 

Моля, процедура по гласуване.  



9 

 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

 

Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред. 

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 3. Доклади по гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо 

с наш вх. № НС-04-01-449 от 16.07.2021 г. Може да се намери във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 16 юли. Изпратено е 

от Р.         А.         , която е експерт в кабинета на Постоянния 

представител на Министерството на външните работи. 

Писмото е относно затруднения с прибирането на изборните 

книжа от Австралия и от Република Южна Африка. Ще резюмирам 

съдържанието му, без да го чета цялото. Можете да се запознаете с 

него. Както казах, има го във вътрешната мрежа. 

Към писмото са приложени грами от Посолството на 

Република България в Канбера и Претория, които информират за 

пречки при връщането на изборните книжа от избирателните секции 

в Австралия и Южна Африка поради въведените строги гранични 

мерки по външните граници на Австралия, където проблемът е в 

локдауна, на който е подложена страната. Проблемът в Република 

Южна Африка е свързан с това, че вторият секретар на посолството, 

който е трябвало всъщност да бъде дипломатическият куриер, се е 

разболял от covid-19 и са поставени под карантина и други 

служители на персонала на посолството и те са затруднени да 

реагират така, както са били планирали. 

Най-напред – Австралия. Това касае Австралия и Нова 

Зеландия, защото двете секции в Нова Зеландия от Крайстчърч и 
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Оукланд. Техните изборни книжа вече са доставени в Мелбърн. 

Фактически изпращането на изборните книжа, за които това е 

възможно, по указания от Министерството на външните работи вече 

пътуват към България. Става дума за пет от деветте секции в 

Оукланд, Крайстчърч, Аделаида, Бризбън и Мелбърн. Затруднението 

и с документите от четири избирателни секции – секциите в 

Канбера, Сидни, Сидни – 2, които за момента не могат да пътуват по 

придружена дипломатическа поща заради въведените в Австралия 

ограничения за пътуване. 

По-особен е случаят със секцията в Пърт, защото също е 

невъзможно в момента да се пътува от Пърт до Мелбърн, за да се 

доставят книжата от Пърт, поради наложените вътрешни 

ограничения за пътуване при вътрешнощатските комуникации в 

Австралия.   

За проблема в Претория споменах. Там просто забавянето е 

заради обстоятелството, че служителите, които биха могли да 

пътуват до София, са болни или под карантина. 

В писмото на Министерството на външните работи се 

предлагат по същество два варианта на вниманието на Централната 

избирателна комисия за решаване на тези казуси с общо – всъщност 

стават – седем избирателни секции – четирите, които споменах в 

Австралия и трите секции, които има в Република Южна Африка. 

Това са секциите в Мидранд, Претория и Кейптаун.  

Като първа възможност Министерството на външните работи 

предлага изборните книжа да бъдат оформени като дипломатическа 

поща от посолството на България в Канбера - това е за 

австралийският случай – и изпратени по сертифицирани операторни 

куриерски пощенски услуги. Това е начинът да пристигнат навреме 

– в рамките на двуседмичния срок, предвиден в чл. 286, ал. 2 на 

Изборния кодекс. 

Алтернативното на първото, Министерството на външните 

работи предлага изборните книжа и материали да бъдат изпратени 

по първата дипломатическа поща след отпадане на ограничителните 
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мерки, които, цитирам „по същността си представляват възникване 

на непреодолими външни обстоятелства“. В този случай обаче по 

всяка вероятност двуседмичният срок не би бил спазен. 

Това е казусът, пред който всъщност ни изправя това писмо. 

Дали да се съгласим да бъдат изпратени изборните книжа по 

сертифицирани операторни куриерски пощенски услуги, което в 

строгия смисъл на думата не е дипломатическа поща, или да 

изчакаме с прибирането на тези книжа.  

Позволих си да направя проверка за тези седем секции дали 

има нещо, което липсва при предаването на сканираната 

информация в изборната нощ. Не, всички тези секции са напълно 

окомплектовани. Това го казвам просто за сведение. Информацията 

от тях я имаме в сканиран вид, но нямаме оригиналните документи. 

Извън тези казуси, свързани с изпращането на тази 

информация до България, тези особени казуси в Пърт, където, 

струва ми се, нямаме друг избор освен да се съгласим материалите 

от Пърт да бъдат изпратени по сертифициран оператор. Иначе 

просто забавянето на транспортирането на тези изборни книжа е 

неопределено във времето, тъй като локдаунът в Пърт, който, да 

речем, е повече от 1000 км от други населени места в Австралия, ще 

продължи до двуседмичен период, в който има новозаразени от 

covid-19 в този щат, неизвестно колко дълго. Възможност за 

пътуване на лице, което да придружи документите, просто не 

съществува в момента. 

Тоест, аз предлагам за Пърт да се съгласим да бъдат 

транспортирани с куриер до Мелбърн при останалите книжа, а за 

двата казуса – в Мелбърн и Претория – да бъдат изпратени с първа 

дипломатическа поща, за които в случая би следвало да имаме 

разбирането, че двуседмичният срок  по чл. 286, ал. 2 няма да има 

как да бъде спазен. Но това са възникнали непреодолими 

обстоятелства. 

Това е предложението ми към комисията. Благодаря. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Томов и направеното от него предложение имате ли 

въпроси? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едно чисто практическо уточнение, 

защото, колкото и маловажно да изглежда, то е важно за 

фактическата обосновка като мотивация на решението на ЦИК. 

Писмото не е от посоченото лице като служител в Министерството 

на външните работи – Р.          А.                    – а е от постоянния 

секретар на Министерството на външните работи господин Иван 

Кондов. 

В противен случай щях да предложа да бъде отговорено от 

същото като ниво длъжностно лице от Централната избирателна 

комисия.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Недоглеждането е мое. Отпред е 

отбелязано, че се изпраща от Р.            А.               . В момента аз 

погледнах, че накрая на писмото има електронният подпис на  

господин Кондов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По направеното 

предложение по какъв начин да бъдат изпратени материалите от 

тези избирателни секции имате ли друго предложение, предвид 

ситуацията, която е описана в грамата? 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Много е важно протоколното 

решение, което ще бъде взето, как ще бъде мотивирано и 

формулирано. Затова предлагам проектът на писмо до министъра на 

външните работи да бъде изготвен и тогава да бъде подложен на 

гласуване. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

имате ли друг доклад? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам. Но тогава да изготвя това писмо 

и тогава да докладвам останалото.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както прецените. 

Даже и госпожа Стоянова да докладва, защото и тя се заяви в тази 

точка, докато Вие изготвите писмото, и после да продължите с 

Вашите доклади. Благодаря. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам преписка с вх. 

№ НС-04-01-380/5 от 16.07.2021 г. Това е писмо-грама, в което са 

приложени грами от Мюнхен за закриването на секции 321200115 – 

Манхайм – 3, и № 321200168 – Щутгарт – 3. 

Приложени са грамите плюс двете заповеди. 

Докладвам го за сведение. Най-после се закриват тези две 

секции – в Манхайм – 3 и в Щутгарт – 3. 

В такъв случай моля за протоколно решение за последващо 

одобрение. Ще проверя изрично дали "Информационно обслужване" 

АД са уведомени за тези заповеди. Според мен са, но, ако не са, ще 

ги уведомим. 

В такъв случай предлагам протоколно решение за 

последващо одобрение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Стоянова.  

Моля за гласуване на такова протоколно решение.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка четвърта от дневния ред. 

Първа би трябвало да докладва госпожа Солакова. 

Предполагам, че имате готовност. Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря Ви, господин председател! 

Уважаеми колеги, докладвам ви едно предложение за удължаване на 
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срока за валидност на издадените пропуски за достъп до сградата на 

Народното събрание с вх. № ЦИК-06-6-332 от 107.2021 г. във връзка 

с приключване на дейностите по архивиране на информацията от 

запаметяващите технически устройства за частичните избори на 27 

юни и от втори тур на 4 юли 2021 г. и изготвяне на опис на 

предоставения софтуер. Става въпрос за Т.         С.              Г.               

и Т.     Ц.          Ц.            със срок до 31 юли 2021 г. 

Моля за протоколно решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, чухте предложението на госпожа Солакова. Нека пристъпим 

към гласуване на протоколно решение, както тя предложи. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Можете да продължите, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, има едно писмо от 

Областна дирекция на МВР – Добрич, с искане по проверка за 

гласуване с удостоверение за гласуване на друго място. Знаете, 

уведомени сме с този случай от изборите за народни представители 

на 4 април 2021 г. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа и тъй 

като документите, които се изискват, се съхраняват в общинските 

администрации, указваме да бъдат изискани от там, включително да 

имат предвид Решение № 2003 от 10.02.2021 г. на ЦИК относно 

единната номерация и начина на защита на удостоверенията за 

гласуване на друго място в изборите на 4 април 2021 .  

Писмото е във вътрешната мрежа. Моля да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за изпращане на писмото до Областната дирекция на 

МВР – Добрич? Ако нямате въпроси или предложения, подлагам го 

на гласуване. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-283 от 15.07.2021 г. за 

тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджета и на 

сметките за чужди средства. Представени са всички отчетни 

документи. Те са съгласувани със служител от Дирекция „Държавно 

съкровище“ на Министерство на финансите по електронната поща 

със служител, който отговаря за Централната избирателна комисия. 

Срокът е 21 юли. Съгласно указанията на министъра на финансите 

следва да се изпрати до Министерството на финансите, Дирекция 

„Държавни разходи“, до председателя на Сметната палата на 

Република България и информация на електронен носител – диск 1 

бр. – декларация за идентичност на информацията, копие от 

индивидуалните протоколи от модул „Касови отчети“ и модул 

„Счетоводни отчети“ по информационната система. 

Приложени са и декларации за идентичност, както и самите 

отчетни документи. 

Предлагам да одобрим изпращането на отчетите на 

Министерство на финансите и на Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Солакова. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам, че 

от община Плевен сме получили копие от заповедта за назначаване 

на комисия, която да извърши действия по предоставяне на 

документи във връзка с проверката, която се извършва относно 

гласуването в с. Буковлък, в секциите, за които имахме и 

предварителна информация. 

Към писмото на кмета на общината заедно с копие от 

заповедта е приложен и протокол от 14.07.2021 г. от определената 

комисия за отваряне на запечатаните помещения. Съобразно 

изискванията на Централната избирателна комисия са предоставили 

информация за състоянието на останалите изборни книжа и 

материали, които се съхраняват в помещението, както и 

документите, които са извадили от помещението, за да може да 

предоставят съответните документи на разследващия орган. 

Докладвам ви го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка четвърта продължаваме със следващ докладчик госпожа 

Стоянова. 

Заповядайте, госпожо Стоянова, по административни 

преписки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В тази точка, защото реших, 

че няма смисъл да създавам отделна точка. 

Във връзка с приключването на дейности по разяснителната 

кампания докладвам докладна записка от директора на Дирекция 

„Администрация“ за отчет по сключени граждански договори с 

четирите лица, които участваха – едното в триминутния клип, а 

другите три – в тридесетминутния.  

Моля за протоколно решение за одобряване на представените 

отчети. Намират се във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днешна дата под № ЦИК-09-282, където е докладната записка и 

приложените отчети от четири лица, с които има сключени 

граждански договори. Приемането на отчетите е необходимо за 
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приключване на дейността и за изплащането на договорените суми 

на въпросните лица. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стоянова има ли въпроси, коментари? 

Подлагам на гласуване нейното предложение – да одобрим 

работата на лицата, които са участвали в разяснителната кампания, 

по доклада така, както беше представен от госпожа Стоянова и въз 

основа на представените от лицата отчети за извършената работа. 

Моля, процедура по гласуване. Ще ви помоля да гласувате с 

вдигане на ръка. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Следващ докладчик е госпожа Георгиева. Заповядайте, 

госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, с вх. № НС-

09-80 от 15.07.2021 г. от Бюрото по защита при главния прокурор 

сме получили писмо, с което ни молят да извършим проверка на 

едно лице, което е назначено за държавен служител в Бюрото по 

защита при главния прокурор. Проверката е във връзка с наличие на 

несъвместимост със съответната служба в МВР. Искането е да бъде 

проверено дали това лице е избрано за общински съветник, кмет, 

член на Европейски парламент, народен представител, президент 

или вицепрезидент. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали от петъчния 

ден има едно писмо до Ивайло Филипов, с което изискваме да бъде 

направена тази проверка и да ни бъде върната информацията. 

Моля да го погледнете и с протоколно решение да го 

приемем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Георгиева? Погледнахте ли писмото?  
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Подлагам за гласуване нейното предложение за изпращане на 

писмо до „Информационно обслужване“ АД да ни бъде 

предоставена необходимата информация. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има проект на писмо до административния ръководител на 

Софийска районна прокуратура във връзка с информацията, 

постъпила от Главна дирекция ГРАО в Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за гласуване в 

нарушение или гласуване повече от един път в изборите за местни 

органи на власт през 2019 г. 

Да изпратим информацията и съответните доказателства, с 

които разполагаме в Централната избирателна комисия за първи и за 

втори тур. За първия тур това са 489 лица, за втория тур са 400. 

Знаете, уточняваме и правим малко уточнение относно записа в 

писмото на Главна дирекция ГРАО по употребените съкращения, за 

да може да сме полезни на прокуратурата при образуването на 

проверката.  

При изпращането на тези данни не сме намерили данни за 

лица, които да са гласували съобразно решението на Централната 

избирателна комисия. За всички тях прилагаме съответните 

страници от избирателните списъци, декларациите, които са 

приложени към избирателните списъци, удостоверения, каквито се 

намират, както за първи тур, така и за втори тур, включително имаме 

списък на пет лица, които са гласували повече от един път в 

изборите на първи тур и на три лица, гласували на втори тур на 5 

ноември 2019 г.  
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Писмото е във вътрешната мрежа. Моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ  НЕЙКОВА: Колеги, писмото е 

с № 866. Имате ли въпроси или предложения по текста? 

Подлагам на гласуване изпращането на писмото със 

съдържанието, както беше представено от госпожа Солакова, до 

административния ръководител на Софийска районна прокуратура. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Следващ докладчик в административни преписки е госпожа 

Стойчева. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, във връзка с приключилата разяснителна кампания на 

Централната избирателна комисия с вх. № НС-25-51/1 от 

13.07.2021 г. от Инвестор.бг АД е постъпил финален доклад ведно с 

представени сертификати за излъчване на рекламни клипове и 

интернет-реклама в оригинал съгласно сключения Договор № 26 от 

26.06.2021 г. Съгласно този договор дружеството е приело да 

предостави на Централната избирателна комисия рекламно време и 

рекламни площи за излъчване и публикуване на информационни 

материали на ЦИК във връзка с разяснителната кампания, които 

конкретно са описани в приложенията към договора. 

Във връзка с горното предлагам Централната избирателна 

комисия да приеме изпълнението на договора и да подпише приемо-

предавателен протокол. Този вариант на приемо-предавателен 

протокол можете да видите във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали с вх. № НС-25-51/1 от 13.07.2021 г., както има и 

приложено становище от М.            Р.                   – главен 
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юрисконсулт, Г.             М.               – главен счетоводител и                 

Ц.      Ж.           – главен експерт „Връзки с обществеността“. 

След приемането на този приемо-предавателен протокол 

следва да бъде представена фактура в оригинал и да бъде извършено 

плащането по договора. 

Всички материали са във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от днес с вх. № НС-25-511 от 13.07.2021 г., а становището 

е с вх. № ЦИК-09-284 от 16.07.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Стойчева имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване предложението, направено от 

докладчика – да се приеме работата по изпълнението на договора, да 

се подпише приемо-предавателен протокол и след представяне на 

оригинална фактура да се извърши плащането. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-02-236 от 

15.07.2021 г. от Районно управление на МВР – Велико Търново, е 

получено писмо, с което се иска Централната избирателна комисия 

да предостави отговор на следните въпроси във връзка с образувано 

досъдебно производство: била ли е регистрирана за участие в 

изборите за народни представители  на 4 април 2021 г. ПП ГЕРБ; ако 

е била регистрирана сама или в коалиция с други политически 

партии, под какво наименование и с какъв номер в интегралната 

бюлетина. 

Предлагам да изпратим следния отговор, че Централната 

избирателна комисия е регистрирала коалиция ГЕРБ-СДС за участие 

в изборите за народни представители  на 4 април 2021 г. с Решение 
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№ 2090-НС от 17.02.2021 г. Съгласно Решение № 2161-НС от 

02.03.2021 г. поредният номер в бюлетината на Коалиция ГЕРБ-СДС 

е 28. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Стойчева. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Предложението се приема. 

Колеги, в тази точка ще ви докладвам резултата от 

сравняването на числовите данни от машинното гласуване в 

избирателните секции извън страната с данните от гласуването, 

вписани в протокол № 96-НС/ЧКР след преброяването на 

контролните разписки по Решение № 445 на ЦИК от 10.07.2021 г. 

Информацията е заседание от 15.07.2021 г. Има нарочна 

папка „Сканирани протоколи и числови данни от машинното  

гласуване“, като такова преброяване трябваше да бъде извършено 

според нашето решение в 39 секционни избирателни комисии за 

гласуване извън страната. Извършено е от 30 от тях, тъй като 

останалите очевидно не са го направили, защото не са и представили 

този протокол за преброяване на контролните разписки. 

В папката има един файл „Преброяване разписки в чужбина“. 

С колегата Стойчева преценихме, че за прегледност, за да ви 

представим информацията, е по-добре да я обобщим. Установи се, 

че всички данни съвпадат с изключение на няколко случая, които 

виждате, че са представени на вашето внимание, а именно 

избирателната секция № 441 в Лондон – има разминаване с 1 между 

числовите данни от машинното  гласуване и данните от контролните 

разписки. Ако искате, отворете файла от 15.07.2021 г. Разминаване 

има и в секция № 380 в Харлем – по същия начин в числовите данни 

например за Партия „Възраждане“ са 12 гласа, а в протокола ЧКР са 
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вписани 11. По същия начин е и с „Глас народен“ и „Има такъв 

народ“. Числовите данни от машинното гласуване са въз основа на 

данните, извлечени от записващото техническо устройство. В секция 

№ 363 в Хага по същия начин – в числовите данни има един глас 

повече, отколкото е вписан в протокола. В секция № 727 в Чорлу 

има разминаване в числовите данни и данните от преброяване на 

контролните разписки, като напълно вероятно е някъде да става 

въпрос за допусната техническа грешка при изписване на данните, 

като гледаме от какво естество е разминаването. 

 Този файл, който сме направили с госпожа Стойчева, е в 

папката от 15 юли за сканираните протоколи. Той е в Word и е една 

кратка табличка. Това са разминаванията от всички проверени 

протоколи. В секция № 713 в Текирдаг гласуването е проведено по 

принцип с две машини, но преброяването на контролните разписки е 

извършено само за едната машина, като данните напълно съвпадат – 

финалния протокол от машинното  гласуване и вписаните данни в 

протокола от преброяване на контролните разписки. Вероятно, тъй 

като колегите в секционните избирателни комисии разполагаха с 

един екземпляр на протокола от този с № 96-НС/ЧКР и може да са 

останали с впечатление, че трябва за всяка машина да има отделен 

протокол.  

Секциите, които не са представили протокол, са девет. 

Това е информацията, която ви представяме въз основа на 

сравняването на протоколите. Виждате, че те са в PDF-формат, като 

за всяка секция във файла първо е протоколът на секционната 

избирателна комисия – числовите данни от машинното  гласуване, а 

след него е протоколът на секционната избирателна комисия 

Приложение № 96-НС/ЧКР. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Естествено че ние искаме да знаем за тези 

секции. Тогава, когато се получат от чужбина пиковете, ще ги 

преброим. Точно тези секции – пет, шест, седем – ще ги преброим 
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ние. Въпросът е кога ще дойдат тук. Те са четири. Според мен са 

пет, но няма значение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, аз също мисля, че е много 

лесно да предположим, че става дума за човешка грешка. Но в 

крайна сметка при разлики с машинното гласуване ние следва да 

изследваме наистина причините за това и вярно ли са отразени 

данните в протоколите за преброяване на контролните разписки. 

Трябва при всички случаи някой да ми каже. Това, кой да ми го каже 

в тази комисия, не би следвали да се поставя като въпрос, защото 

имаме достатъчно IT-експерти, които и към момента изпълняват 

дейности по сключени граждански договори. Ако трябва, да се 

допълни в предмета и тази дейност, за да може да изразят становище 

на какво може да се дължи едно такова разминаване. Знаем, че има 

достатъчно случаи и в страната, за които трябва да направим 

специален анализ, които са били предмет на приемане на решение на 

районните избирателни комисии. Но си спомняте в Районната 

избирателна комисия – Стара Загора, беше по същия начин. В 

машинното гласуване секционната избирателна комисия намира по-

малко гласове от броя на разписките, отчетени при контролното 

преброяване, включително в секции, които не бяха определени за 

преброяване на контролните разписки – за такъв случай разбрахме в 

община Дупница от Районната избирателна комисия – Кюстендил. 

Но във всички случаи трябва експертно становище по 

въпроса на какво се дължи отчитането на по-малък брой гласове във 

финалния протокол от броя на гласувалите и от броя на контролните 

разписки, които са преброени, както, разбира се, и в обратния 

случай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Забелязвам в тази таблица, че във 

всички случаи, без изключения, има една контролна разписка по-
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малко, отколкото са преброените от машините. Тоест, няма обратния 

случай, има само в една посока. Например първия ред – Баркинг – 

Лондон машината е отчела 48 гласа, докато контролните разписки са 

47. Тоест, липсва една разписка. Изчезнала е, няма я. И във всички 

останали случаи е точно така. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не сме сигурни 

дали е отчетено, докато не ги преброим, след като пристигнат. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Просто казвам, че грешките са 

винаги в една посока, което не е нормално. Ако е статистическа 

грешка, би трябвало да има и в двете посоки. Това ме навежда на 

мисълта, че една бележка се губи някъде, може би в нечий джоб. Не 

знам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Някъде има по-

малко разписки, някъде има повече разписки. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, във връзка с 

направения от Вас доклад, ако правилно съм разбрала, девет секции 

не са изпълнили решението на Централната избирателна комисия. 

На тези секции при приемането на протоколите върната ли им е 

забележка или? Това означава, че ние сами, колеги, ако не сме 

върнали забележка на тези секционни избирателни комисии извън 

страната, толерираме да не се изпълняват нашите решения, защото 

спокойно сме приели, че девет секции може да не преброят 

разписките и да не изпълнят решението на Централната избирателна 

комисия. Няма яснота защо не са го направили.  

Аз считам, че към момента на приемането на протоколите е 

трябвало колегите, които са приемали, да направят забележка. Ще се 

постарая да проверя дали това е така, дали е върната забележка на 

тези секционни избирателни комисии с оглед все пак, че решенията 

на ЦИК би следвало да се изпълняват, без значение дали става 

въпрос за това или за друго. Ние няма как да потвърдим нещо, което 

е неизпълнено в определена негова част. 
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Ще взема отношение и по отношение на доклада и 

разминаванията. Аз също считам, че следва да се подложат на 

обстоен анализ тези разминавания, да установим причините, защото 

при едни избори, където – знаете, в определени общини, примерно 

при избори за кметове, за общински съветници – касае един глас и 

той понякога е решаващ. Ще бъде от голямо отношение. 

Не знам кое е смешно, колеги. Но все пак сега е смешно. 

Очевидно вече има някакво решение по повод анализа на тези 

разписки от смеха, който наблюдавам в част от колегите. Аз няма да 

взимам отношение, щом предизвиквам такъв смях. 

Благодаря Ви, госпожо председател!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз на 

въпроса на госпожа Ганчева дали са върнати забележки, в момента 

не мога да отговоря, тъй като не съм приела всички протоколи от 

гласуването извън страната. Така че това може да се провери. 

По отношение на направените предложения, аз смятам – 

моето мнение е такова – комисията ще реши в каква 

последователност да са ни действията, че първо трябва да преброим 

ние контролните разписки от тези избирателни секции, в които е 

установено такова разминаване в едната или в другата посока, както 

виждате от табличката. Някъде числовите данни са с едно или с две 

повече, в друг случай – обратното – контролните разписки са повече 

от отчетените данни от машинното  гласуване. Ако се установи, че 

действително това са верните данни от наличните контролни 

разписки, които би трябвало да са в материалите от гласуването, 

тогава да изискаме и становище по отношение на самото машинно 

гласуване от IT-експертите. 

Това е моето предложение. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам в този случай, понеже това е 

установеното фактическо положение към момента, данните да бъдат 

публикувани в този вид, след което, когато пристигнат документите 

от чужбина за тези секции и извършим в Централната избирателна 
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комисия контролно преброяване, с наше протоколно решение да 

установим към последващия момент на преброяването в ЦИК 

фактическото положение и то също да бъде публикувано. 

Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? 

Подлагам на гласуване предложението да бъдат публикувани 

на нашата интернет страница резултатите от сравняването на 

протоколите с данните от машинното  гласуване с преброяването на 

контролните разписки, аналогично на начина, по който бяха 

публикувани след частичните избори, проведени на 27 юни  и 4 юли 

2021 г. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Колеги, в точката за административни преписки следващ 

докладчик е господин Любомир Георгиев. Заповядайте, господин 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нямам какво да докладвам към 

момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Всъщност с вх. № НС-20-231 от 13.07.2021 г. и преди 

това от 12 юли, ако не се лъжа, имаме едно писмо от СЕМ, което е 

почти рутинно. То ни моли да публикуваме по структурата на 

кандидат-депутатите по пол, както и на тези, които са избрани. 

Това е нещо, което правим всеки път и обявяваме съобщение 

на страницата на ЦИК.  
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Предлагам да ме упълномощите, в смисъл да вземем 

протоколно решение да напиша такова писмо, да го изпратя до 

„Информационно обслужване“ АД и когато пристигне табличката, 

тя е сравнително проста, не изисква някакви специални умения, да я 

публикуваме на страницата на ЦИК, тъй като има голям интерес. 

Повечето хора, които пишат доклади, искат да имат достоверна 

информация.  

Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на  господин Димитров има ли въпроси? 

Подлагам го на гласуване така, както беше направено. 

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

Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Предложението се приема. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Втората преписка, която искам да 

докладвам, е с № НС-00-720 от 10.07.2021 г. Можете да видите 

копието в папката ми от 13.07.2021 г. Това е един доклад на 

„Информационно обслужване“ АД по договора за обработка на 

резултатите от гласуването. Той няма някаква самостоятелна роля. 

Всъщност ни уведомява докъде е стигнала подготовката и какви 

документи са изпратени. 

Към този доклад имаме прикачен един диск. В него има 

няколко файла. Те представляват инструкцията за работа на 

изчислителния пункт, стандартите на подбор на кадри. Има и две 

пароли. Така и не разбрах защото трябва да ги имаме тези пароли. 

Специално се обадих на  господин Станев. Но се оказа, че навремето 

отварянето на софтуера е ставало с две пароли, които са ни били 

изпратени към 10-ти. Едната е била предназначена за председателя, 

а другата – за секретаря. Но ние такъв тест не сме правили, но е 

добре просто да съхраним тези документи, тъй като ще има финален 
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доклад, разбира се, за изпълнението на договора и ще можем да 

проверим какво от междинния финален вариант на доклада съвпада 

и в края на краищата ние ще оценяваме крайното изпълнение.  

Това, че на 10-ти сме имали възможност да отворим част от 

софтуера, не означава нищо, тъй като 10-ти е само ден преди 

изборния ден.  

Така че докладвам този номер и това писмо за сведение и за 

вземане на протоколно решение предоставените документи и 

приложенията към тях да бъдат съхранени в касата на председателя, 

както е било и в предходни случаи, без да бъдат, разбира се, 

отваряни и прочее. 

Аз помолих госпожа Ц.                     да погледне какво има в 

диска. Отворихме го и се оказа, че има седем или осем папки, между 

тях включително и тези, които освен с инструкциите, за които казах, 

има и други документи, свързани с организацията на работа. 

Достъпът до диска не е заключен. Това е свободен достъп. 

Ако искате, ще кача цялото съдържание в моята папка. Поемам 

задължение, когато дойде крайният доклад, да отворим и това, което  

вероятно ще бъде част от този доклад, който ще бъде част от 

крайния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Само бележки за тези три диска, 

които ще има. Една част от тях не представляват вероятно чак такъв 

интерес….. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само извинявайте, 

във връзка с доклада на  господин Димитров ли е Вашето изказване? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, във връзка с предишния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нека да приключим 

този доклад и тогава ще вземете думата. 

Колеги, по предложението на господин Димитров – да се 

съхраняват тези материали и да бъдат приобщени към 
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окончателните материали, свързани с изпълнението на договора с 

„Информационно обслужване“ АД, моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Следващият докладчик в административни преписки е  

господин Гаврилов. Заповядайте, господин Гаврилов. 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Постъпило е писмо от Комисията за защита на личните 

данни, което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали от петък във връзка с изборна секция в Делменхорст, за 

която и медиите писаха, а също и комисията преди десетина дни 

също беше взела отношение.  

В писмото се поставят въпроси относно обработка на лични 

данни при подаване на електронни заявления за регистриране за 

гласуване за изборите на 11 юли 2021 г. Това е във връзка с писмо на 

С.            Х.            до Комисията за защита на личните данни и 

комисията се обръща към нас със следното искане: „Приложено ви 

изпращаме сигнал за предполагаема злоупотреба с лични данни на 

български граждани по повод организирането и провеждането на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г.“ Извинявам се, това е 

писмото на С.             Х.             , а с писмото на председателя на 

Комисията за защита на личните данни той желае в седемдневен 

срок от получаване на настоящото писмо да представим в 

Комисията за защита на личните данни становище относно фактите, 

изнесени в сигнала и приложените относими доказателства. 

Аз прочетох сигнала, всъщност го обсъдихме дори с 

Любомир Георгиев в петък. Писмото от една страница вече сме го 

получавали в по-друга форма, включително и ЦИК. Така че то не е 

някаква новост. 
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По същество ще го резюмирам. Подателят на писмото казва, 

че в Делменхорст няма изградена българска общност. От друга 

страна, казват, че там има българи, но преобладаващ е ромският 

етнос с ниска или никаква степен на образование. По-нататък се 

развива тезата, че това е основание вече за изборни злоупотреби и тя 

се учудва как 150 човека са подали електронни заявления. Казва, че 

хората не знаят кой е писал техните лични данни в заявленията за 

гласуване извън страната на електронния адрес на ЦИК, нито откъде 

същият или друг е получил достъп до тях. Прави заключение, че 

това било обосновано предположение за извършване на наказуемо 

деяние и т.н. 

Не са приложени никакви имена на хора, за които се 

предполага, че личните им данни са взети. Тоест, няма основание да 

се прави проверка, просто не е посочено никакво има, а просто 

„хора“, някакви хора, не е ясно какви са тези хора. Второ, струва ми 

се, че от писмото се вижда, че авторката няма правен интерес да 

подава жалба. То не е и жалба, то е писмо всъщност. 

Освен това ние прегледахме протоколите, които са налични в 

ЦИК и на тази основа подготвих отговор до Комисията за защита на 

личните данни, което можете да видите. Всъщност това е анализ на 

протокола, защото това са единствените материални свидетелства за 

провеждането на изборите. 

А във връзка с изборите на 11 юли, прочитам ви писмото, 

което е отговор до Комисията за защита на личните данни: 

„Във връзка с изборите на 11 юли 2021 г. съгласно чл. 14, ал. 

2 от Изборния кодекс в Германия, Делменхорст, е образувана 

изборна секция. След приключване на изборния ден в ЦИК е 

получен и приет без забележка протокол за гласуване с хартиени 

бюлетини. Според данните от протокола, които са публикувани на 

интернет-страницата на ЦИК – дадена е връзка към протокола – са 

гласували 243 български граждани, а в изборната кутия са намерени 

230 действителни и 13 недействителни бюлетини. Гласуването е 
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протекло в спокойна обстановка според протокола. Там е вписано 

„тиха и кротка обстановка“. 

Предвид горното и като взе под внимание писмото на 

госпожа С.          Х.            , Централната избирателна комисия не 

намира доказателства за извършено изборно нарушение.“ 

Това е моето предложение за отговор. 

Мога да допълня нещо за личните данни, само че там няма 

име. Тоест, какво да се проверява? Ние не сме  разследващ орган. 

Можем да проверим, както вече сме го правили, но по искане на 

МВР. 

Моята идея беше, че след изборите ние можем да видим има 

ли основание за подозрение за извършени изборни нарушения. От 

наша гледна точка няма. Само някакъв разследващ орган би могъл 

нещо да провери. Това, което е по нашите сили…. 

(Реплика на госпожа Нейкова извън микрофоните.) 

Може в този смисъл да се формулира. Добре, ще запиша, че 

не разполагаме с данни. Писмото е изпратено до нас и до 

Министерството на външните работи, но не е изпратено до МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ясно, искат 

становище от Комисията за защита на личните данни.- 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Значи не разполагаме с данни, за да 

обосновем становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Последният абзац 

може да се допълни. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Поради липса на конкретни факти и 

посочени имена в сигнала Централната избирателна комисия не 

може да предостави становище и доказателства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отбелязахте ли, 

колега Гаврилов? 

ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, ще допълня: не може да 

представи становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Гаврилов за изпращане на отговор до 
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Комисията за защита на личните данни с направеното допълнение, 

моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов).  

Предложението се приема. 

Колеги, преминаваме към точка пета от дневния ред. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 5. Разни. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Колеги, докладвам ви писмо, което се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от петъчния ден, от           

Г.           К.              с вх. № НС-22-2374 от 13.07.2021 г., с което той 

иска от Централната избирателна комисия да направи проверка дали 

някой е гласувал с неговите данни повторно и същото за неговата 

майка, като обаче за нея искането е да бъде проверено за изборите, 

проведени през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. 

Предлагам ви писмо, с което да го информираме, че след 

всеки произведен избор в Република България Главна дирекция 

„Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ 

извършва проверка за гласуване в нарушение на правилата на 

Изборния кодекс.“ 

Това е предложението ми за текст на писмо. Моля да го 

погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Георгиева имате ли въпроси или предложения?  

Подлагам на гласуване направеното от нея предложение. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имам още едно писмо. Колеги, 

докладвам ви вх. № НС-23-628/1. Това е второ писмо, което 

получаваме от  господин Н.        , който е бил секретар на секционна 

избирателна комисия в район „Люлин“. С първото писмо той ни 

уведоми, че има проблеми с транспортирането на изборните книжа и 

материали в района до зала „Армеец“. С второто си писмо ни пита 

има ли някакво развитие. 

Тъй като ние с протоколно решение изпратихме неговото 

писмо по компетентност на Столична община, предлагам ви да му 

върнем отговор, с който да го уведомим, че писмото му е изпратено 

по компетентност на кмета на Столична община, отговорна за 

организацията на транспортирането на изборните книжа и 

материали.  

Писмото е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали 

от днес. Моля да го погледнете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Георгиева. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Предложението се приема. 

Следваща докладчик в тази точка е госпожа Стойчева. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател! 

Колеги, с вх. № НС-25-42/5 от 15.07.2021 г. сме получили 

сертификати за излъчвания на разяснителната кампания на 
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Централната избирателна комисия от Българската национална 

телевизия. Докладвам го за сведение на комисията. 

Също така докладвам за сведение входящи номера НС-07-82 

от секретаря на район „Люлин“ – Столична община, във връзка с 

транспортирането на членовете на секционните избирателни 

комисии, НС-22-2393 от 15.07.2021 г. от член на секционна 

избирателна комисия в община Антоново, област Търговище, който 

е приложил особеното си мнение към протокола на секционната 

избирателна комисия, от Демократична България – Обединение 

сигнал с вх. № НС-10-326 от 14.07.2021 г. затова че, са установили, 

че на сайта на Централната избирателна комисия има допусната 

техническа грешка при нанасянето на резултата от преференциите 

на кандидати 102 и 106 в листата на Коалиция Демократична 

България – Обединение. Установили са, че са пренесени тези 

резултати за Политическа партия „Има такъв народ“.  

След като извърших справка на сайта на Централната 

избирателна комисия, след извършения анализ на несъответствията 

от страна на ЦИК, вече е нанесен коректният резултат. 

С вх. № НС-ЧМИ-23-10 от 15.07.2021 г. за несъответствие 

при обявяване на решението на Общинска избирателна комисия – 

Криводол, за обявяване на избран кмет на кметство Ракево, което 

също вече е отстранено. 

Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Господин Димитров има доклад в тази точка. Заповядайте, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател! Най-напред темите за разговор, за които вече 

разменихме няколко изречения. Срещата с мисията на ОССЕ за 

наблюдение на изборите ще се състои утре в 10,30 ч.  

Докладвам го за запознаване. Това писмо се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали от 16.07.2021 г., като 

неговият номер е 18-34, вторият файл. 



35 

 

Погледнете ги, колеги, тъй като ще се наложи утре да 

отговаряме на въпроси, които по един или друг начин са изложени в 

това писмо. Те са назовани „Теми за разговор“. 

Това е за сведение. 

Имам още едни кратичък доклад. Поканени сме на 2 

октомври 2021 г. да наблюдаваме местните избори в Грузия. Това е 

за сведение за сега. Датата е далеч, първо, и второ, може би ще 

бъдем в предизборен период, не знам. 

За всеки случай и това е качено в папката. Можете да го 

погледнете. Номерът на писмото е 07-72. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще ви 

помоля с предложените теми за разговор за утрешната среща с 

представителите на мисията на ОССЕ да се запознаете с писмото, 

което е в папката на колегата Димитров от 16 юли. Мисля, че 

казахте входящия номер – НС-18-34/3. Поставени са въпроси, 

свързани са с жалби и сигнали, с административни нарушения, 

машинно гласуване – да не го изчитам отново цялото. Ще ви помоля 

всеки да се запознае и да се подготви в съответната част. 

Колеги, връщаме се на точката за гласуване извън страната с 

отложеното писмо на колегата Томов. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Текстът на писмото е качен 

във вътрешна мрежа от днешна дата. Предлагам, колеги, да го 

видите и да се запознаете, да не го чета, а евентуално да го обсъдим. 

Писмото не е толкова дълго. То е адресирано до  господин 

Иван Кондов: „Уважаеми  господин Кондов,  

Централната избирателна комисия разгледа и обсъди Ваше 

писмо – няма да чете номерата - в което са приложени грами от ДП – 

Канбера, и грама с изх. № Пр-17-362 от 16.07.2021 г. от ДП – 

Претория. 

Предвид възникналите непредвидими и непреодолими 

затруднения с изпращането на изборните книжа от секциите в 

Канбера, Сидни, Сидни 2 – Кроу нест и Пърт в Австралия, и от 
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секциите в Претория, Кейптаун и Мидранд в Република Южна 

Африка, със свое протоколно решение Централната избирателна 

комисия разрешава изборните книжа и материали да се доставят до 

Министерството на външните работи по първата дипломатическа 

поща след срока по чл. 286, ал. 2, изр. 2 от Изборния кодекс, но не 

по-късно от 11.08.2021 г. Ако възникнат затруднения със спазването 

и на този срок, следва да уведомите Централната избирателна 

комисия до края на месец юли 2021 г. 

Поради необходимостта от незабавно транспортиране на 

изборните книжа от Пърт до Мелбърн или Канбера, Централната 

избирателна комисия разрешава книжата и материалите само от 

секцията в Пърт да бъдат доставени до Мелбърн или Канбера чрез 

сертифициран оператор на куриерски пощенски услуги.“ 

Това е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по писмото така, както беше докладвано от колегата 

Томов, да разрешим материалите да се придвижат с първата 

дипломатическа поща, но не по-късно от 11 август 2021 г., както и 

материалите от Пърт да бъдат доставени до Мелбърн или Канбера. 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

изпращането на писмото така, както беше представено от колегата 

Томов. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов, Цветанка Георгиева);  против – няма. 

Предложението се приема. 

Колега Томов, продължете, ако имате друг доклад, свързан с 

гласуването извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам за сведение това, че в петък, 

16 юли, ни бяха предоставени копия на избирателни списъци от 

секционните избирателни комисии извън страната от произведените 
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избори за народни представители на 11 юли 2021 г. на 

представители на Главна дирекция „Гражданска регистрация и 

административно обслужване при Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Приемо-предавателният протокол заедно с описа към него 

мисля, че трябва да е качен във вътрешна мрежа с вх. № НС-04-03-

123 от 16.07.2021 г. 

Докладвам го за сведение и запознаване. 

 Госпожо Стоянова, заповядайте, за доклад, свързан с 

гласуването извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, днес по е-mail получихме 

преписка с вх. №  НС-23-652 от днешна дата, която се намира във 

вътрешната мрежа в папка с моите инициали. Уведомяват ни, че в 

една секционна избирателна комисия има необходимост от корекция 

в името на член на комисията. 

Поради това предлагам проект с  № 495-НС, с който се 

допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 1 към 

Решение № 345. 

Моля да подложим на гласуване проекта. Намира се в моя 

папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознайте 

се с проекта, представен от госпожа Стоянова.  

Колеги, по проекта, докладван от госпожа Стоянова, имате ли 

въпроси? 

Подлагам го на гласуване така, както беше представен, с 

направеното от нея допълнение. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението се приема. 

Решението има № 476-НС. 
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Колеги, аз ще ви докладвам за сведение едно писмо с вх. 

№ НС-23-642 от 15.07.2021 . Получили сме писмо във  връзка с наше 

писмо от 30 юни 2021 г. от Комисията за разкриване на документите 

за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 

народна армия, че е извършила проверка на посочените лица по чл. 

3, ал. 1, т. 20, а именно районните избирателни комисии и не са 

открити документи, установяващи принадлежност на лицата 

съгласно разпоредбата на чл. 25 от закона. 

Докладвам ви го за сведение. 

Колеги, с това изчерпахме днешния дневен ред. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.  

В следобедната част ни предстои работно обсъждане и 

разглеждане на въпроси. 

Насрочвам следващото за утре, вторник, 20.07.2021 г. от 

14,00 ч. предвид и срещата, която ще имаме с мисията на ОССЕ в 

първата част на деня. 

Благодаря. 

 

(Закрито в 12,30 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

Стенограф: 

  Божидарка Бойчева 


