
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 80 

 

На 10 септември 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н   р  е  д: 

 

1. Приемане на Хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Камелия Нейкова 

2. Проект на решение относно определяне на условията и 

реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори 

на 3 октомври 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите/торбите, в които се поставят за съхранение 

изборните книжа и материали при гласуване в изборите за президент 

и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

5а. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова 
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8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Красимир 

Ципов, Цветанка Георгиева. 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Георги Баханов и Силвия 

Стойчева – платен отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Приемане на хронограма за изборите за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. – ще докладвам проекта на 

решение. 

2. Проект на решение относно определяне на условията и 

реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори 

на 3 октомври 2021 г. – докладва господин Войнов. 

3. Проект на решение относно определяне на вида, цвета и 

размера на чувалите/торбите, в които се поставят за съхранение 

изборните книжа и материали при гласуване в изборите за президент 

и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. – докладва госпожа Ганчева. 

4. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 
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5. Промяна в състава на ОИК – Левски, с докладчик: госпожа 

Георгиева. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа 

Матева и госпожа Стоянова. 

7. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, господин Димитров и госпожа Стоянова. 

8. Разни – докладчици: господин Димитров и господин 

Георгиев. 

Колеги, имате ли предложения относно дневния ред? 

Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля да 

включите точка „Изплащане на възнаграждения на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване така предложения проект на дневен ред с направеното 

допълнение. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, в платен годишен отпуск са колегите Томов, Баханов 

и Стойчева. 

Точка първа – тъй като проектът на Хронограмата все още 

не е качен във вътрешната мрежа, ще остане за по-късната част на 

заседанието. 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

определяне на условията и реда за машинно гласуване при 

произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение относно определяне на 

условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка има проект на решение 

относно определяне условията и реда за машинно гласуване при 

произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г. и 

приложение към това решение, а именно самите условия и ред за 

провеждане на машинното гласуване. 

Условията и редът, които се предлагат, са аналогични на 

условията и реда, които приехме за последните избори – за народни 

представители, на 11 юли 2021 г. Това е така, защото няма промяна в 

нормативната база, регламентираща машинното гласуване. 

Виждате условията и реда. Моля да се запознаете с проекта, и 

ако има забележки, съм готов да ги отразя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. 

Имате ли предложения по текста? Няма. 

Подлагам на гласуване проекта на решение за определяне на 

условията и реда за машинно гласуване в частичните избори 

на 3 октомври 2021 г. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 529-МИ/10.09.2021 г. 

Преминаваме към точка трета: Проект на решение относно 

определяне на вида, цвета и размера на чувалите/торбите, в които се 

поставят за съхранение изборните книжа и материали при гласуване 

в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 3. Проект на решение относно определяне на вида, 

цвета и размера на чувалите/торбите, в които се поставят за 

съхранение изборните книжа и материали при гласуване в изборите 

за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на решение относно определяне на вида, цвета и размера на 

чувалите/торбите, в които ще се поставят книжата за предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент.  

Моля да се запознаете с проекта – докладвам ви го за 

запознаване, мисля, че няма нужда да го докладвам подробно, вие го 

виждате. С него се предлага да се определи видът на 

чувалите/торбите, цветът, кутиите, в които ще се поставят 

материалите с номерата. Посочено е, че ако администрациите 

съхраняват кутии с размери, утвърдени с това решение, могат да се 

използват от минали избори. 

В случай, че няма, госпожо Председател, предлагам да не го 

приемем с номер, а да го изпратим, както традиционно се прави с 

този проект, на Министерския съвет за съгласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста? 

Подлагам на гласуване изпращането на проекта на това 

решение до администрацията на Министерския съвет. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, Вие със свързан доклад? 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, предлагам ви още два проекта, които да 

изпратим за съгласуване до администрацията на Министерския 

съвет. Заедно с предходния проект да изпратим и проект на решение 

за условията и реда за изработка на изборните книжа, тъй като 

Централната избирателна комисия трябва да приеме това решение 

след съгласуване с администрацията на Министерския съвет. Заедно 

с това и проект на решение за осъществяване на контрол при 

отпечатването на изборните книжа, по-скоро за бележки и 
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предложения – този проект да бъде изпратен до министъра на 

финансите, до Печатницата на БНБ и до Министерството на 

вътрешните работи. И двата проекта са във вътрешната мрежа. Няма 

промени с предходните решения, затова не ги докладвам подробно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад – във вътрешната мрежа са публикувани 

проектите на решенията и писмата. 

Подлагам на гласуване изпращането на писмата до 

администрацията на Министерския съвет, до Печатницата на БНБ, 

до Министерството на финансите и до Министерството на 

вътрешните работи за съгласуване. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

 

Връщаме се към точка първа от дневния ред: Приемане на 

Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент 

на 14 ноември 2021 г. 

Все пак трябва да отчетем, че изборите бяха насрочени с 

Решение от 2 септември 2021 г. Днес сме 10 септември 2021 г. 

Имахме намерение да изчакаме за повече яснота, но тъй като 

времето напредва, смятам, че по насрочените избори трябва да 

приемаме своите решения.  

Проектът на Хронограма е в моя папка от днешното 

заседание – проект 2. След подробното работно обсъждане, което 

направихме във вчерашния ден, това е финалният вариант. 

Включително и тази сутрин уточнявахме с администрацията 

бележките, които бяха направени вчера по проекта. 

По т. 24 от проекта ви предлагам текстът да бъде: 

Централната избирателна комисия обявява списъка на местата извън 

страната, в които на произведени до пет години преди изборния ден 
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избори, е имало образувана поне една избирателна секция, в която са 

гласували не по-малко от 100 избиратели. 

Исках да ви обърна внимание на т. 56. 

Във вчерашния ден взехме решение да съберем текста в едно 

изречение – „партия, коалиция или инициативен комитет може да 

подаде заявление до ЦИК да бъде заличена регистрацията им за 

участие в изборите“. 

Позиция 116 ще я коригираме, тъй като там срокът трябва да 

е „до изборния ден“ и може би ще отиде на съответното място като 

хронология. 

Новата точка за чл. 102, ал. 3 – предложенията на партиите и 

коалициите за съставите на секционните избирателни комисии извън 

страната. 

Т. 126, в последната колона проектът подсказваше, че трябва 

да има конкретна дата, но по-добре да остане така, тъй като при 

евентуален втори тур тази дата няма да е актуална. Тази точка указва 

началото и приключването на изборния ден, който ще е или 

14 ноември, или евентуално датата за втория тур. 

Другите текстове, на които трябва да обърнем внимание, са 

т. 129 – „СИК установява резултата от гласуването, съставя 

протокол и го предава на РИК“. 

В проекта, който гледате, вторият абзац на т. 130 – този текст 

го бяхме сложили в РИК, че „РИК издава заверени копия от 

изготвения и подписан протокол с резултатите от гласуването на 

лицата по чл. 72. – където са текстовете за РИК. Разпечатан 

екземпляр от финалния протокол от машинното гласуване за РИК е 

неотносимо и заради това ви обръщам внимание, че го пренесохме 

тук, където са секционните комисии. 

Т. 143 – точката, която е за предизборната кампания за новия 

избор – тук искам да сме по-внимателни, за да не допуснем грешка. 

„Предизборната кампания за новия избор започва веднага след 

определяне на кандидатите и датата за новия избор от ЦИК и 

приключва в 24.00 часа на деня един ден преди изборния ден“.  
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Т. 140: „ЦИК обявява имената на избраните президент и 

вицепрезидент на Републиката веднага след тяхното определяне“. 

Т. 141: Обявява имената на избраните президент и 

вицепрезидент. 

Ние не казваме ли едно и също, защото правното основание е 

все чл. 342, ал. 1: все не по-късно от 48 часа от обявяване на 

изборния ден? Смятам, че т. 140 и т. 141 може да се обединят. 

Т. 145 „ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката в тридневен срок от 

новия избор“. 

Първоначално беше „в тридневен срок от изборния ден, 

съответно в тридневен срок от изборния ден при произвеждане на 

нов избор“. Вчера се направи корекция: „в тридневен срок от новия 

избор“, защото приехме, че от т. 151 надолу няколко точки се 

отнасят за новия избор, за да няма объркване. 

РОСИЦА МАТЕВА: Като искаме да е общо за двата изборни 

дни, трябва да кажем „след изборния ден“, както си го казва и 

Кодексът. В зависимост от това колко изборни дни имаме – един или 

два, ще се обявят два пъти. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Идеята беше, че ако ние имаме 

резултат на избора, да си бъде т. 140 и т. 141. Ако имаме нов избор, 

от там нататък си следват.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точките от 154, 

155, 156, които са свързани с действия – „един месец от изборите“, 

не е необходимо да посочваме конкретни дати – да си останат така. 

Има ли други бележки по проекта?  

Подлагам на гласуване проекта на решение относно приемане 

на Хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката на 14 ноември 201 г. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Решението е № 530-ПВР/10.09.2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-7-211/01.10.2021 г. от „Сиела Норма“ АД, с което ни 

изпращат фактура, съдържаща остатъка от сумите по т. 3.1 и т. 3.2 от 

Договор № 19 от 18 юни съгласно ценовото предложение на „Сиела 

Норма“ АД и уговореното между страните.  

Ще припомня, че между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД бяха подписани два приемо-предавателни 

протокола за изпълнение на работата по Договор № 19, в които беше 

констатирано частично неизпълнение и беше намалена сумата по 

договора. С това писмо от „Сиела Норма“ АД претендират да им се 

изплати и това частично неизпълнение. 

Във връзка с това писмо е изготвено становище от главния 

счетоводител и главния юрисконсулт с вх. № ЦИК-09-

353/09.09.2021 г. В становището са упоменати подписаните приемо-

предавателни протоколи и издадените фактури от „Сиела Норма“ 

АД, по които е извършено плащане, като заключението е, че 

Централната избирателна комисия съгласно посочените протоколни 

решения и писмени документи е изпълнила задълженията си по 

плащанията, съобразявайки своите решения, че е налице частично 

неизпълнение от изпълнителя. 

Предлага се Централната избирателна комисия да върне с 

писмо на „Сиела Норма“ АД предоставената с докладваното писмо 

трета фактура на обща стойност 33,481 лв. и стотинки с ДДС. 

Има и вариант писмото да остане за сведение и да не се 

връща фактурата, затова предлагам да обсъдим дали е необходимо 

въобще да връщаме тази фактура. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Войнов? 
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Становището на главния счетоводител е да се върне 

фактурата и с оглед на това ви предлагам по този начин да вземем 

своето решение – да върнем тази фактура, още повече че плащането 

по този договор е приключено. 

Колега Войнов, ще Ви помоля да изготвите писмото, а сега 

ще подложа да вземем решение по принцип за връщане на 

фактурата, представена по този договор, чието изпълнение е 

приключено. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

становище от финансовия контрольор и главния счетоводител, с 

вх. № ЦИК-09-354/09.09.2021 г. Това становище е свързано с 

писмото на „Сиела Норма“ АД  с вх. № ЦИК-06-11-191/03.09.2021 г., 

с което ни изпратиха подписан приемо-предавателен протокол по 

Договор № 1 в частта за логистичното осигуряване, но не бяха 

изпратили фактура с намалената цена за частичното неизпълнение. 

На предишното заседание взехме решение да изпратим писмо 

на „Сиела Норма“ АД за предоставяне на нова фактура с намалената 

цена, като писмото да се изпрати след становище, изготвено от 

главния счетоводител и финансовия контрольор. В момента ви 

докладвам това становище – в него е отбелязано, че издадената 

фактура от 1 август не… 

Колеги, ще отложа този доклад за след малко, докато се качи 

становището. 

Следващият ми доклад е по писмо с вх. № ЦИК-06-11-

192/09.09.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и 

е в отговор на наше запитване за осигуряване 3-то ниво отдалечени 

софтуерни консултации по Договор № 22 от 24 юни 2021 г. 
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От „Информационно обслужване“ АД ни уведомяват, че за 

стартиране на семинарите, които ще се проведат в рамките на 

75 човекодни, е необходимо от наша страна да бъдат включени 

максимум 12 експерти, които да отговарят на профилите съгласно 

Приложение 1, като е препоръчително да се предложат достатъчен 

брой експерти, за да не се получи застъпване на лекции за даден 

експерт. 

Въз основа на броя и профилите на предложените експерти 

от страна на Централната избирателна комисия ще бъде изготвен 

график и ще бъдат изпратени покани от страна на Смартматик към 

участниците в конкретните секции. 

След приключване на семинарите и сесиите с въпроси и 

отговори се подписва приемо-предавателен протокол между 

Смартматик и Централната избирателна комисия. Тъй като крайният 

срок за изпълнението на дейностите е 30 септември тази година, 

молят да им изпратим в най-кратки срокове списък с участниците от 

наша страна, които да съдържат три имена, ниво на компетенция и 

имейл. 

Докладвам писмото за запознаване и предлагам да бъде 

обсъдено на работна група за уточняване на участниците. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в папката 

на колегата Войнов, както той докладва, е отговорът на 

„Информационно обслужване“ АД, така че ще го обсъдим работно, 

за да може да се организира изпълнението на договора в тази част. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка със 

сключването на договори със специалисти-програмисти за 

подпомагане на Централната избирателна комисия на заседанието от 

18 август приехме протоколно решение – препоръчаните от ДАЕУ и 

БАН програмисти да започнат работа с изучаване и документиране 

на съществуващия софтуер, а на следващо заседание да одобрим 

гражданските договори.  

Ние вече сключихме договор с Т. Ц., но сключването на 

договора с Р. Б. се забави. 
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Във връзка с горното е постъпила докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-

355/10.09.2021 г. относно сключване на граждански договор с лице, 

което да подпомага Централната избирателна комисия във връзка с 

машинното гласуване. В докладната се предлага Централната 

избирателна комисия да приеме решение за сключване на 

граждански договор с Р. Б. за срок от 10 септември до 

30 септември 2021 г. 

Приложен е и проект на договор, който виждате. Разбира 

се, предметът и срокът на договора са съобразени с дните, 

които ще работи посоченото лице – те са по-малко в сравнение с 

тези на Т. Ц. и във връзка с това се предлага и по-ниско 

възнаграждение. 

Предлагам, ако няма забележки по договора, да бъде одобрен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Войнов имате ли въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване предложената докладна записка от 

директора на дирекция „Администрация“ относно сключване на 

граждански договор с Р. Б. до края на месец септември. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Войнов, продължете, качена е преписката. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам доклада върху 

становището от финансовия контрольор и главния счетоводител с 

вх. № ЦИК-09-354. Пак припомням, че това становище е свързано с 

писмото на „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-11-191/03.09.2021 г. 

– намира се в моя папка от миналото заседание, с което ни изпратиха 

подписан приемо-предавателен протокол по Договор № 1 в частта за 

логистичното осигуряване, но не бяха изпратили фактура с 

намалената цена за частичното неизпълнение. 
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На предишното заседание взехме решение да изпратим писмо 

на „Сиела Норма“ АД за предоставяне на нова фактура, като 

писмото да се изпрати след становище на главния счетоводител и 

финансовия контрольор. В изготвеното становище е отбелязано, че 

издадената фактура от 1 август, на която се позовава „Сиела Норма“ 

АД, не отговаря на задължението по т. 3.2. от Договор № 1 и не е 

съобразена със становището на възложителя за намаляване на 

стойността и не отговаря на изискването за изготвяне на първичен 

счетоводен документ. Освен това посочената банкова сметка не 

отговаря на банковата сметка по т. 3.4. от договора. 

Тъй като имаме решение за изпращане на писмото, считам, че 

няма в момента какво да гласуваме и предлагам становището 

да остане за сведение, а писмото да бъде изпратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка пета: Промяна в състава на ОИК – Левски. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

Точка 5. Промяна в състава на ОИК – Левски. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, постъпило е 

предложение с вх. № МИ-10-45/08.09.2021 г. от упълномощено 

лице от коалиция „БСП за България“ за промяна в състава на ОИК – 

Левски, като се предлага на мястото на Б. М. Н. –

заместник председател на ОИК, да бъде назначен Р. В. Г. 

Към предложението са приложени: заявление от 

Б. Н. за освобождаването му като заместник-председател на ОИК –

Левски; декларация по чл. 75, чл. 80, чл. 81 

във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборния кодекс и копие 

от дипломата за завършено висше образование на Р. В. Г., 

както и пълномощно в полза на лицето, което представя 

предложението. 

Предвид наличието на всички изискуеми документи в 

оригинал, предлагам на Централната избирателна комисия да реши: 
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 освобождава като заместник-председател на ОИК – 

Левски, област Плевен, Б. М. Н. и анулира издаденото му 

удостоверение. 

Назначава за заместник-председател на ОИК – Левски, Р. 

В. Г. На назначения заместник-председател на ОИК да 

се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта, 

докладван от госпожа Георгиева, имате ли някакви предложения? 

Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно промяна в състава на ОИК – Левски. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 531-МИ/10.09.2021 г. 

Преди да преминем към точка пета, давам думата на госпожа 

Матева за спешен доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам информация, свързана с 

необходимостта от извършване на проверка на регистрираните 

кандидати в частичните местни избори на 3 октомври. На предходно 

заседание гласувахме да бъде изискана информация за 

регистрираните кандидати от общинските избирателни комисии и от 

„Информационно обслужване“ АД. 

При нас е пристигнала информация от „Информационно 

обслужване“ АД – намира се във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали, с вх. № ЧМИ-00-32/09.09.2021 г. Информацията е в 

таблица еxcel формат – не знам защо информацията не е качена във 

вътрешната мрежа от „Информационно обслужване“ АД. 

От писмото се вижда, че към момента на изпращане на 

информацията, седем от 14-те общински избирателни комисии са 

попълнили данните в системата за регистрираните партии и 
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коалиции, две от тях са попълнили само партиите без кандидатите, 

без ЕГН-та. Това го докладвам за информация и за сведение. 

От поисканата от ОИК информация са изпратени: 

вх. № ЧМИ-15-82/09.09.2021 г. от ОИК – Левски, за кметство 

Аспарухово; ЧМИ-15-83/09.09.2021 г. от Благоевград за кметство 

Церово; ЧМИ-15-87/09.09.2021 г. от Плевен за кметство Буковлък; 

ЧМИ-15-80-4/09.09.2021 г. от Разград, кметство Дянково; ЧМИ-15-

80-5/09.09.2021 г. от Крумовград, кметство Студен кладенец; ЧМИ-

15-80/09.09.2021 г. от ОИК – Димово, кметство Арчар; ЧМИ-15-80-

8/09.09.2021 г. от ОИК – Кресна, кметство Сливница; ЧМИ-15-

81/08.09.2021 г. община Стражица; ЧМИ-15-80-6/09.09.2021 г. ОИК 

– Омуртарг, кметство Церовище; ЧМИ-15-80-9/09.09.2021 г. ОИК – 

Ихтиман, кметство Вакарел. 

Не бяха изпратени от ОИК – Кърджали, за кметство 

Охлювец, от ОИК – Средец, за кметство Дебелт; от ОИК – 

Калояново, за кмет на община Калояново и от ОИК – Казанлък, за 

кметство Копринка. 

Възложих на сътрудниците към „Регистри“ да се свържат с 

общинските избирателни комисии и да извършат проверка на 

интернет страниците им, като ви информирам, че на доста от 

общинските избирателни комисии няма качена актуална 

информация на страниците им. След като гласуваме писмата за 

проверка, ще ви помоля да гласуваме писмо, с което да напомним на 

ОИК, че трябва да поддържат актуална информация на интернет 

страниците си. 

В тази връзка и след направените връзки по телефона спешно 

беше изискано да бъде изпратена информация от всички общински 

избирателни комисии. Тя е обобщена в еxсеl формат в папката с мои 

инициали. Ще ви моля да гласуваме две писма – едното, до Главна 

дирекция ГРАО, с което да изпратим този списък за извършване на 

проверка относно регистрацията на кандидатите и дали отговарят на 

изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс и посочения раздел от 



16 

Решение № 966-МИ от 2019 г., изменено с Решение 1099-МИ/2019 г. 

на Централната избирателна комисия.  

Второто писмо е до „Информационно обслужване“ АД, за да 

бъде извършена проверка на основание чл. 413 от Изборния кодекс 

дали кандидатите отговарят на изискванията и Раздел V от Решение 

№ 966 и Решение № 1099-МИ на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване изпращане на списъка с кандидатите за кметове в 

частичните избори на 3 октомври до ГД ГРАО и до 

„Информационно обслужване“ АД за проверка на кандидатите дали 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка  пета: Изплащане възнаграждения 

на ОИК. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. Определям госпожа Матева 

да води заседанието. 

 

Точка 5. Изплащане възнаграждения на ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам искане с вх. № МИ-27-

187/08.09.2021 г. за изплащане на възнаграждения от ОИК – 

Благоевград. Към искането са приложени всички изискуеми 

документи по закон и по наше решение. Искането е за изплащане на 

възнаграждение за 22 август 2021 г. за проведено дежурство от 

председател и двама членове, както и за проведено заседание на 

23 август 2021 г. от председател, двама заместник-председатели и 

осем членове. Общата стойност на поисканото възнаграждение е 

774,06 лв. Становището на финансовия контрольор е положително – 

за изплащане, предвид което ви предлагам с протоколно решение да 

одобрим така поисканото възнаграждение от ОИК – Благоевград, 

съобразно доклада ми. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Колеги, становища по предложението на колегата Ганчева? 

Подлагам на гласуване доклада на госпожа Ганчева. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 19 (Димитър Димитров, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова); против – няма. 

Колеги, ще ви върна на предходния доклад и ще ви помоля да 

гласуваме писмото до общинските избирателни комисии, които 

организират избори на 3 октомври 2021 г. с текста, който предложих 

– да им бъде напомнено, че следва да актуализират информацията на 

своята интернет страница- както за проведени заседания, така и във 

връзка с регистрацията на кандидатите и кандидатските  листи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова); против – няма. 

Преминаваме към точка шеста. Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Първият докладчик съм аз. Докладвам ви и моля да се 

запознаете – в папка с моите инициали е подготвено писмо до 

Софийски районен съд, Наказателно отделение, 147-ми състав по 

НАХД 2622/2021 г. насрочено за 16 септември. Припомням, че с 

писмо, което ви докладвах, ни е поискана информация за трите 

имена и ЕГН на лицето Стефан Манов, който е подал сигнал. Ние не 

можем да предоставим ЕГН и е подготвена информация, с която 

представяме трите му имена, както и електронна поща и телефон, 

които са ни известни от интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, секция „Обществен съвет“, тъй като господин 

Манов е заместник-председател на Обществения съвет и може да 
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бъде призован на този телефон или на тази електронна поща. От 

информация на процесуалния представител на ЦИК по делото 

госпожа Р. и копие от протокол става ясно, че на 

посочените в сигнала имейл адрес и телефон съдът не е успял да го 

призове, така че подаваме и тази информация. Ако им е необходима 

информация за ЕГН, може да бъде получена от Национална база 

данни „Население“, до която съдът има достъп. 

Предлагам да одобрим текста на това писмо и едновременно 

с това ви предлагам да вземем решение да бъде упълномощен  

юрисконсулт Ж. да представлява Централната избирателна комисия 

по това дело, тъй като юрисконсулт Р. в този ден 

няма да бъде на работа и няма да може да осъществи 

процесуално представителство. В тази връзка предлагам 

при следващо упълномощаване да бъдат упълномощавани повече от 

един юрисконсулт, за да могат да се заместват при случай на нужда. 

Моля за протоколно решение за одобряване текста на 

писмото и упълномощаване на юрисконсулт Ж. да 

представлява Централната избирателна комисия по делото на 

16 септември 2021 г. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващият ми доклад е отново във връзка с необходимостта 

да бъде упълномощен юрисконсулт И. В. да 

представлява Централната избирателна комисия по 

административно дело 2147/2021 г. в съдебното заседание, по описа 

на Административен съд – Пловдив, в съдебното заседание, което 

е насрочено за 14 септември 2021 г. Припомням, че ние изпратихме 

административна преписка по това дело, която беше поискана, и 

сега има изготвено пълномощно, с което се предлага председателят 

на Централната  избирателна комисия да упълномощи   юрисконсулт 
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И.       В.         да     представлява       Централната             избирателна  

комисия по делото. 

Моля, режим на гласуване да одобрим упълномощаването на 

юрисконсулт В. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Последният ми доклад в тази точка е съобщение от 

Административен съд – Пазарджик, с вх. № НС-09-120/08.09.2021 г. 

по административно дело 873/2021г. Изпраща ни се препис от 

Определение 1429/27.09.2021 г. по делото, с което е отхвърлена 

жалбата на В. Г. П. от град Велинград срещу 

Решение № 485 НС/29.06.2021 г. на Централната избирателна 

комисия, с което жалбата на господин П. срещу Решение № 162 

НС/06.07.2021 г. на РИК – Пазарджик, е оставена без 

разглеждане като недопустима. 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

Докладвам ви го за сведение. 

Заповядайте, колега Стоянова, в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад-преписка с 

вх. № МИ-06-463. Това е жалба срещу Решение № 314-МР на ОИК – 

Шумен. Жалбата е от Н. Н.  

Докладвах ви тази преписка преди няколко дни, когато 

пристигна жалбата, тъй като към нея нямаше приложени никакви 

документи. Изискахме пълната преписка от ОИК – Шумен, в 

оригинал. Преписката пристигна вчера, като вчера е пристигнало и 

още едно писмо от жалбоподателя, който държи на всяка цена 

жалбата му да бъде разгледана. Разбира се, че ще бъде разгледана. За 

пълнота на изложението трябваше да се запозная с всички 

документи към преписката.  
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В този смисъл ви докладвам проект на решение, което се 

намира в папка с мои инициали от днешна дата с проектен номер 

556.  

Ще ви запозная с жалбата в краткост, защото предложението 

е за оставяне на жалбата без разглеждане, като недопустима. Лицето 

няма никакъв материален или правен интерес от оспорването.  

За пълнота на изложението, след като прегледаме проекта на 

решение и го подложим на гласуване, бих искала да кажа, въпреки 

недопустимостта на жалбата две, три думи по същество, тъй като 

това, което се излага в жалбата като твърдение, според мен е от 

значение и е важно на господин Н. да му бъде обяснено защо 

дори и да беше разгледана по същество, жалбата му е неоснователна. 

В петитума на жалбата има две искания. Първото е по 

отношение на Решение № 314-МР на ОИК – Шумен – иска да бъде 

отменено като незаконосъобразно и противоречащо на разпоредбите 

на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в 

държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) и че 

ОИК – Шумен, неправилно е назначил членовете на секционните 

комисии в село Мадара, тъй като не бил съобразил, че те трябва да 

отговарят на условията за уседналост и лицата нямат шест месеца 

постоянен или настоящ адрес в съответното населено място. 

Второто искане е Централната избирателна комисия да се 

произнесе с тълкувателно решение, основано на ЗПУГДВМС поради 

твърдяна колизия на правни норми между двата закона. 

В проекта на решение, който предлагам, по първото искане в 

петитума – по отношение искането за отмяна на решението като 

незаконосъобразно, предлагам диспозитив за оставяне без 

разглеждане жалбата на Н. Н. Аргументите ми са, че за 

да е допустимо обжалването на това решение от господин Н., 

трябва да е налице правен интерес от подаването на жалба, а той не е 

пряк адресат на обжалвания акт, няма законово защитен правен 

интерес от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно 

засягане на неговата правна сфера и няма данни за нарушаване, 
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ограничаване на субективните му права или за създаване на нови 

субективни права или задължения конкретно за това лице, нито пък 

към преписката бяха представени и в изискваната в цялост от ОИК, 

и от самия жалбоподател доказателства, които да го легитимират в 

друго качество като участник в процеса по провеждане и 

организиране на референдума, за да може да се извлече заключение, 

че това лице е имало, от една страна, правомощие да участва в 

консултациите при кмета на община Шумен и от друга страна, да 

извършва правни действия, свързани с провеждането и 

организирането на референдума в село Мадара. Това е, което 

предлагам като проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Съгласявайки се с мотивите по 

отношение на жалбоподателя, тъй като наистина не е сред 

субектите, които могат да оспорят това решение, все пак предлагам 

тази жалба да бъде разгледана по същество с оглед на правомощието 

на Централната избирателна комисия да приеме жалбата като сигнал 

и да осъществи своята компетентност като орган, който следи за 

законосъобразното прилагане на Изборния кодекс и всички 

нормативни актове, свързани с него. 

Съгласна съм и по отношение на разсъжденията, които бяха 

направени от докладчика, по отношение на основателността, затова 

предлагам то да бъде като произнасяне на Централната избирателна 

комисия. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Исках да кажа няколко думи по 

същество по жалбата, но от гледна точка да не се натоварва 

изложението в решението, исках това да бъде изложено в заседание 

и да бъде вписано в протокола, тъй като по този начин ние по 

никакъв начин не преграждаме правото на защита на 

заинтересованото лице – то, разбира се, би могло да оспорва нашето 

решение. Аргументите по отношение на жалбата по същество, при 
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положение че са залегнали в протокола от днешното заседание, 

стават неразделна част от преписката. 

Ако Комисията прецени, че е удачно да бъде включено 

изложение по същество в тази жалба, разбира се, бих могла да 

добавя такъв текст. Не знам дали ще влезем в сроковете за 

произнасяне, защото на 9 септември пристигна преписката в 

оригинал. Това ми беше единственият аргумент, затова не го 

включих в обстоятелствената част на решението. 

Моля да обърнете внимание на обстоятелствената част по 

отношение на второто искане в петитума на лицето, което се обръща 

към Централната избирателна комисия с искане за издаване на 

тълкувателно решение по отношение на колизия между правни 

норми между два закона – ЗПУГДВМС и Изборния кодекс, като 

твърди, че има противоречие в един и същи контекст, но по два 

различни закона. Считам, че Централната избирателна комисия в 

конкретния случай не е в качеството си на орган, който може да дава 

тълкувание на колизия на правни норми, тъй като в Закона за 

нормативните актове има изрично разписан ред кой и в какви случаи 

следва да се произнася тълкувателно, ви  предлагам, тъй като само 

по себе си това искане представлява искане по чл. 48, ал. 2 от Закона 

за нормативните актове, където е описано, че гражданите и 

организациите могат да отправят исканията си за тълкуване на 

правните норми към главния прокурор, който от своя страна, по ал. 1 

на чл. 48, има възможността и правото да прецени налице ли е 

достатъчно информация, за да инициира тълкуване. Ако Комисията 

прецени, че това не е удачно, просто ще го извадя от решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от колегата Стоянова, има ли други 

предложения? 

Подлагам на гласуване представения проект на решение по 

жалбата на Н. К. Н. срещу Решение № 314/30.08.2021 г. на ОИК – 

Шумен. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 532-МР/08.09.2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, само да довърша  

по настоящата преписка. 

По отношение на аргументите, изложени в жалбата по 

същество, искам да обърна внимание на колегите, че прерових 

всички възможни документи, включително и сайта на Общински 

съвет – Шумен. Има  до председателя на Общински съвет – Шумен 

предложение от областния управител от 12 юли 2021 г. за вземане на 

решение за провеждане на референдум в село Мадара; има 

приложени заповеди да се процедира образуване на 

административна преписка с изпращане на предложение до 

Общински съвет – Шумен, отделно има Решение № 446 на 

Общински съвет – Шумен от 29 юли 2021 г., с което е прието 

предложението за провеждане на референдум. Общинският съвет е 

одобрил провеждането на референдума с въпрос: съгласни ли са 

село Мадара да се присъедини към община Шумен, или да се 

присъедини към съседната община Каспичан? Утвърдени са 

образците на изборните книжа, одобрени са разходите за 

организирането и финансирането на местния референдум, 

определена е дата, възложено е на кмета на община Шумен и на 

общинската администрация да осъществяват организационно 

техническата подготовка на референдума и е възложено на кмета на 

община Шумен да проведе информационна кампания по реда на 

чл. 34 от Закона за прякото участие на гражданите. 

В Община Шумен на 11 август 2021 г. е публикувана и 

разпратена покана до всички  парламентарно представени партии и 

коалиции в Четиридесет и петото народно събрание за провеждане 

на консултации за определяне обхвата и номерата на избирателните 



24 

секции и за определяне състава на секционните избирателни 

комисии във връзка с местния референдум в село Мадара.  

Процедурата е проведена успешно, има приключени 

консултации и протоколът с предложенията от консултациите е 

изпратен на ОИК – Шумен, които на база на тези документи, в 

изпълнение на правомощията си по закон, са издали оспорваното от 

жалбоподателя решение.  

За конкретика уточнявам, че единственият аргумент на 

жалбоподателя по отношение законосъобразността на това решение 

е твърдението му, че лицата, назначени за членове на секционните 

избирателни комисии, не отговарят на условията за уседналост. 

Отбелязвам за протокола, за да бъде казано в заседание, по 

отношение на членовете на секционни избирателни комисии 

Изборният кодекс не въвежда такова условие. Няма пречка тези лица 

да бъдат членове на съответните избирателни комисии, като 

ограниченията, които се прилагат по отношение на членовете на 

секционни избирателни комисии, са изрично изброени в Изборния 

кодекс и те не касаят адресната им регистрация. 

В този смисъл дори да беше разгледана по същество, на база 

на този единствен аргумент, който жалбоподателят е посочил, това 

решение не би могло да бъде прието за незаконосъобразно.  

Считам, че ОИК е спазила процедурата по назначаване 

съставите на секционните комисии, спазила е квотния принцип при 

разпределението на ръководен и числен състав и се е съобразила с 

направеното предложение от кмета на община Шумен, който от своя 

страна е провел процедурата съобразно правилата на Изборния 

кодекс. Изрично са се придържали, от процесуално гледна точка 

няма никакви нарушения, а от материалноправна гледна точка в 

случая нямаме какво да обсъждаме, тъй като преценките за тези 

неща са на парламентарно представените  партии по отношение на 

това кой ще предложат за членове на секционните комисии. Това е, 

което исках да кажа. 
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ПРАДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

точка седма: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

насрочените частични местни избори сме получили справка от ГД 

ГРАО с вх. № НС-04-03-129/08.09.2021 г. за броя на избирателите по 

секции. Предлагам тази справка да бъде публикувана на страницата 

на Централната избирателна комисия в секция „Частични избори“. 

В тази връзка отново за 3 октомври от община Разград сме 

получили информация за секциите в кметството, в което има 

насрочен избор за кмет на кметство Дянково, с броя на избирателите 

по секции. Тази информация докладвам за сведение. 

За сведение са и две заявки, които сме получили от община 

Левски и от община Стражица до Печатницата на БНБ. 

Докладвам предложение във връзка с отчитане на 

извършените дейности по граждански договор № 325 от 16 август на 

Диляна Илиева Георгиева, с вх. № ЦИК-09-352/09.09.2021 г. От 

дирекция „Администрация“ ни е представен отчетът на Д. 

Г. по изпълнението на договора. Въз основа на извършената справка 

по изпълнението на договора директорът на дирекция 

„Администрация“ на Централната избирателна комисия предлага 

Централната избирателна комисия да одобри изпълнението на 

работата по гражданския договор и да се извърши плащане съгласно 

договора. Средствата са налични по бюджета на Централната 

избирателна комисия по § 02-02. Предлагам да одобрим с 

протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли въпроси. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение да 

одобрим  работата на  Д.      Г.     по  договора, който беше 

докладван. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: От областния управител на област 

Бургас е изпратено писмо до Националния осигурителен институт 

във връзка с постъпил при тях болничен лист от член на РИК. 

Писмото е с копие до нас. Докладвам за сведение. 

Информирам ви, че във вътрешната мрежа е публикуван 

проект на писмо, което е продължение на предишно наше писмо до 

Районна прокуратура – Благоевград. Ще бъдат изпратени заверени 

копия на документите, които са необходими по тази прокурорска 

преписка. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик – господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам за сведение вх. № ЦИК-04-63/08.09.2021 г. 

Писмото е от МВР, с което потвърждават участието на Д. Т. 

Д. в звеното, което ще се занимава с дистанционно електронно 

гласуване. Ще го вкараме в папката, в която събираме 

новопостъпилите документи. 

В папката ми има два проекта на писма. Първият е до 

господин Симонски с проектен номер 1156, с което го уведомяваме, 

че поради натовареност, много сгъстеният график за частичните, 

предсрочните президентски и евентуално парламентарни избори 

няма да можем да пристъпим към съгласувателната процедура по 
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предложената от ДАЕУ техническа спецификация и ще се наложи да 

се иска и търси от управляващия орган удължаване на сроковете по 

изпълнение на проекта. Погледнете това писмо. Писмото е само до 

ДАЕУ, за да се инициира удължаване на срока. Ако прецените, 

можем да го изпратим и до вицепремиера, тъй като той управлява 

европейските програми и средства. 

Съобщаваме им, че трябва да инициират удължаване на 

сроковете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ АД 

имате ли предложения? Подобно изпращахме и през месец май. 

Подлагам на гласуване така представения проект. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто писмо е до главния 

секретар на Министерството на финансите, тъй като с писмо с 

изх. № 37-00-376, което е изписано в адреса, ни уведомяват, че 

господин С. А. – обсъждахме го това, не може да 

участва в звеното, което се занимава с изграждането на система за 

дистанционно управление. Като изговорихме случая, връщаме 

отговор, с който очакваме назначаването на друг компетентен 

служител, който да вземе участие в работата на звеното, въпреки, че 

те казаха, че не могат да предложат друг. Това е най-учтивият начин 

да им напомним, че са длъжни да изпратят участник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с писмото до Министерството на финансите? 

Подлагам го на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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Заповядайте, госпожо Стоянова 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам на вниманието ви проект на 

писмо до РУ – Казанлък, ОД на МВР – Стара Загора, по повод 

питане за лице, което се твърди, че е било член на СИК в чужбина.  

Подготвената справка показва, че лицето е било назначено и 

след това е освободено като член на секционна комисия в чужбина, 

поради което предлагам да изпратим отговор до Районното 

управление в Казанлък с текст на писмото, който може да видите в 

папката с проектен номер 1136. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо, докладван от госпожа Стоянова?  

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е  вх. № НС-23-

686. Това е молба от М. Б., който по имейл ни е изпратил 

молбата си да му бъде издадено удостоверение за това, че е бил член 

на СИК, Дортмунд 2, № 321200088.  

Моля за протоколно решение да бъде одобрено издаването на 

такова удостоверение и да го изпратим на лицето, сканирано по 

имейл, ако желае, на хартия – ще може да си го получи по начин, 

който той посочи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение по доклада на госпожа Стоянова да 

предоставим на лицето копие от удостоверението, с което е 

назначено за член на СИК извън страната. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още три доклада, които са само за 

сведение, тъй като пристигнаха преди малко и още не съм ги 

прегледала.  

Питане от С. Г. Н., който задава въпрос и 

иска становището на Централната избирателна комисия относно 

дали изискването за навършени 40 години по отношение на 

кандидатите за президент се отнася за датата на провеждане на 

избори, датата на депозиране на кандидатурата – предполагам, че 

има предвид регистрацията като кандидат, или датата на встъпване в 

длъжност на избрания президент. Докладвам го за сведение, тъй 

като преди малко го получих. 

Следващото, което докладвам за сведение, е преписка с 

вх. № ЧМИ-15-81, изпратена от ОИК – Благоевград. С Решение № 8-

ЧМИ/07.09.2021 г. са постановили решение в хипотезата на чл. 85, 

ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс и не са назначили 

съставите на СИК за частичните избор на 3 октомври 2021 г. Ще 

предложа проект на решение в следващо заседание. 

Третото, което докладвам за сведение, е преписка вх. № НС-

04-02-184/2. Само да напомня, че това е преписка, която вече не знам 

за кой път пристига при нас, от старши разследващ полицай към 

СДВР, сектор „Разследване“. Костов се казва той, който за пореден 

път ни изисква оригинал от една страница от подписка, плюс два 

нови въпроса, които поставя.  

Ще подготвя проект на отговор. Може би този път наистина 

трябва да обясним защо не желаем да предоставим оригинала на 

страница от подписка, която се съхранява в Централната 

избирателна комисия, която съдържа подписите и имената на 

съответния брой лица, подкрепящи регистрация на партия за участие 

в изборите. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в моя папка 

в днешно заседание във връзка с многобройните писма, които сме 

получили от различни териториални структури на МВР, по повод 

местните избори от 2019 г. и във връзка със списъците на лицата, 
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които са гласували в нарушение на Изборния кодекс – ако си 

спомняте, бяхме взели решение наши служители да проведат среща 

със съответни служители от Министерството на вътрешните работи. 

В резултат на тази среща са се уточнили Централната избирателна 

комисия да им изпрати писмо, в което да посочи необходимата 

информация от Изборния кодекс, която може да ползват, когато 

работят по тези преписки. Въз основа на това писмо ще бъдат 

дадени и указания към всички структури на МВР с оглед на това да 

не се изпращат тези многобройни писма до Централната 

избирателна комисия за информация, която вече е предоставена от 

страна на ЦИК, а по отношение на липсваща информация, която е от 

компетентността на кметовете, тя да бъде потърсена направо от тях. 

В моя папка можете да се запознаете с проект на писмо до 

министъра на вътрешните работи с копие до главния секретар на 

МВР, подготвено от юрисконсулт Р. К. 

Ако сте съгласни с неговото съдържание, ви предлагам да го 

гласуваме, и то да бъде изпратено, за да могат да бъдат предприети и 

следващи действия, за да можем и ние да приключим всички наши 

преписки, които може би са повече от сто към днешна дата.  

Писмото е с проектен номер 1158-МВР-МИ. 

Подлагам на гласуване писмото до министъра на вътрешните 

работи с копие до главния секретар. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Ципов, в точка седем. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам вх. № ЕП-09-

46/08.09.2021 г., с което от Окръжна прокуратура – София, Окръжен 

следствен отдел ни изпращат постановление за назначаване на 

съдебно-графическа експертиза. 
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Сега ви го докладвам за сведение. Ще подготвим писмо, с 

което ще обърнем внимание на наблюдаващия прокурор и на 

следователя, на когото е възложено да организира осъществяването 

на съдебно-графическата експертиза, да уведомим назначените от 

тях вещи лица да прегледат оригиналния избирателен списък, който 

се намира в Централната избирателна комисия във връзка с 

необходимостта да бъде извършена експертиза, а именно дали 

лицето Л. С. С. със съответното ЕГН се е 

подписала в оригиналния избирателен списък в секцията 

№ 324800160, находяща се в нашето посолство във Вашингтон във 

връзка с изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България, произведени на 26 май 2019 г. 

Докладвам ви и вх. № НС-14-44/09.09.2021 г. – искане от 

кмета на община Чипровци, за достъп до запечатано помещение, в 

което се съхраняват изборни книжа и материали от проведен 

референдум през 2015 г. както и изборите за Народно събрание, 

проведени на 26 март 2017 г. и на 4 април 2021 г. 

Подготвих проект на писмо до кмета, с което да го уведомим, 

че няма нужда от издаване на такова разрешение, но с оглед това, че 

взехме протоколно решение дали трябва отделно да изпращаме 

писмо, или ще уведомим кмета по телефона или имейл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад от господин Ципов, моля режим на гласуване за 

изпращане на писмо до кмета на община Чипровци. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим писмо до Печатницата на БНБ и до министъра на 

финансите, за да ги уведомим, че техническите характеристики на 



32 

бюлетините са одобрение с Решение № 126-МИ/26.05.2021 г. на 

Централната избирателна комисия. 

След приемането на решението ние им предоставихме 

приложенията, които не се публикуват и не са публикувани и на 

нашата страница. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за изпращане на писмото до Печатницата на 

БНБ и министъра на финансите. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка четвърта: Машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов, по писмото, което трябваше да 

се изготви. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с 

докладната записка от главния счетоводител и финансовия 

контрольор и писмото, което трябва да изпратим до „Сиела Норма“ 

АД да ни предоставят нова фактура, съм коригирал писмото, което 

гласувахме на миналото заседание, като е добавено, че във 

фактурата трябва да има посочена банкова сметка съгласно т. 3.4 от 

Договор № 1, тъй като в предишната фактура банковата сметка беше 

различна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

трябва да бъдат направени дребни редакционни промени, но по 

принцип това е съдържанието. 

Подлагам на гласуване неговото изпращане, като ще 

добавим, че е във връзка със спазване на бюджетната дисциплина 

при разходване на средства от държавния бюджет. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящите частични избори на 3 октомври 2021 г., на които ще 

има машинно гласуване в 48 секции, тъй като в тези секции има над 

299 избиратели, трябва да определим дали ще има секции с по две 

машини за гласуване. 

След обсъждане на работна група, което се проведе вчера, 

предлагам да определим 13 секции, в които да има по две машини: 

това са секциите, в които на изборите за общински съветници и за 

кметове през 2019 г. са гласували над 450 избиратели. По този начин 

в частичните избори на 3 октомври ще има общо 61 машини за 

гласуване, като секциите с по две машини се разпределят така: в 

община Стражица ще има 4 секции с по две машини; Община 

Калояново – 3 секции и в кметствата, където ще се произвеждат 

избори, в Буковлък ще има и в трите секции по две машини; в 

кметствата Церово, Арчар и Копринка по една секция ще има с две 

машини, общо 13 секции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? 

Подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов в 

13 секции да бъдат разположени по още една машина за гласуване в 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. Списъкът ще бъде 

публикуван и на страницата на Централната избирателна комисия. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, преминаваме към точка осма: Разни. 

 

Точка 8. Разни. 

Ще ви докладвам приемо-предавателен протокол с вх. № НС-

04-01-477/08.09.2021 г., подписан от колегите Томов и Димитров, 

които бяхме определили да го подпишат за Централната 

избирателна комисия за предаването на изборните книжа и 



34 

материали от секционните избирателни комисии извън страната от 

изборите на 11 юли 2021 г. Протоколът е между Министерството на 

външните работи и Централната избирателна комисия. Докладвам 

ви го за сведение. 

Следващ докладчик, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Само да добавя нещо към Вашия 

доклад. Изключително голям е обемът на хартиените бюлетини, 

които не са ползвани и се връщат както сме ги изпратили. Може би 

скоро трябва да ги унищожим с някаква процедура. 

С писмо с вх. № ЦИК-07-14-6/06.09.2021 г. АСЕЕЕО ни 

напомня, че ще има тържествена конференция на кръгла годишнина 

– 30 години от основаването на АСЕЕЕО. Изпратени са 

регистрационна форма дали някой ще участва, както и как да се 

заяви участие. Може да се присъства в Букурещ, както и такова 

онлайн. Датата на провеждане е 21 септември от 13,00 ч. до 15,00 ч. 

за онлайн участията. За пътуване до Букурещ, датите са 28-и и 

30 септември. Докладвам го за сведение. 

Втората преписка от международната поща е с вх. № ЦИК-

07-9/2 от 9 септември 2021 г. Тя е от индийската изборна комисия, 

която също е предложила да се участва в конференция на 

Международния институт по демокрация. Има програма, има дати 

на провеждане и евентуално участие на отделните комисии. Едва ли 

ще заявим участие. Основната тема беше ковид кризата и как тя се 

отразява, как се готвят изборните комисии, за да посрещнат това 

предизвикателство. Докладвам го за сведение. 

Последното, което ще докладвам, е писмото, което най-после 

ще изпратим на госпожа Ямагучи. Изначално е било разпределено 

на господин Томов, след това преразпределено на госпожа Матева и 

днес ми беше окончателно разпределено. Гласуваме българския 

текст, с който посочваме някои от числата, които тя иска да нанесе в 

нейната база. Най-вече се интересува от броя на партии и коалиции, 

кандидатите общо, както и кандидатите – жени. Имам справката, 

нанесъл съм числата. Такива, като госпожа Ямагучи, предполагат, че 
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ако има хиляда кандидати, това са хиляди регистрации. При нас е 

малко по-сложно. Кандидатите могат да бъдат определен брой, а пък 

броят на регистрациите да бъде по-голям. 

Предлагам да одобрим текста на български. Може да го 

видите в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на 

писмото, докладван от колегата Димитров.  

Подлагам на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Последен докладчик, колегата Георгиев. 

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред представям от папката с 

мои инициали писмо с вх. № ЧМИ-15-82, с което ОИК – 

Благоевград, ни изпраща преписка за сведение във връзка с 

възражение на коалиция „БСП за България“ във връзка с 

проведените консултации за членове на СИК при кмета на 

общината. Сега го докладвам за сведение. 

Също така ви предлагам за сведение, освен ако Комисията не 

реши друго, писмо с вх. № ЦИК-00-295/08.09.2021 г., с което 

Комисията за защита на личните данни уведомява Централната 

избирателна комисия, че Централната избирателна комисия е 

включена в списъка на получатели на информационен бюлетин, 

който ще се издава от Комисията за защита на личните данни.  

В папката с мои инициали е самият бюлетин за месец 

септември, като в случай, че желаем да се откажем от това 

предложение, да им изпратим съобщение със свободен текст. 

Не предлагам да се откажем и предлагам това писмо да 

остане за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на 

Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващо заседание за вторник, 14 септември, 

2021 г. от 10,30 ч. 

(Закрито в 13,00 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 
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