
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

81 

 

На 14 септември 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. 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 и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева  

1а. Проект на решение за условията и реда за изработка на 

изборни книжа. 

Докладва: Севинч Солакова 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали. 

Докладва: Силвия Стойчева 

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

Калояново, област Пловдив. 

Докладва: Силвия Стойчев. 

3а. Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Докладва: Ерхан Чаушев 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Преписки по Закона за достъп до обществена информация. 

Докладва: Елка Стоянова 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Елка Стоянова 
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7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева и Красимир Ципов 

8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Любомир Георгиев и Елка Стоянова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

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. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДТАЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Преди да ви предложа проекта на дневен ред, да поздравим с 

добре дошла колегата Гергана Стоянова, която от днес се 

присъедини към нашия състав. Указът за нейното назначаване, 

който ще ви докладвам, е обнародван в „Държавен вестник“. 

1. 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 и за народни представители на 14 ноември – 

докладва: госпожа Ганчева. 
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1а. Проект на решение за условията и реда за изработка на 

изборни книжа – докладва госпожа Солакова. 

2. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство 

Чернооки, община Крумовград, област Кърджали – докладва 

госпожа Стойчева. 

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

Калояново – докладчик госпожа Стойчева. 

3а. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладва 

господин Чаушев. 

4. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

5. Преписки по Закона за достъп до обществена информация 

с докладчик госпожа Елка Стоянова. 

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

Матева и Елка Стоянова. 

7. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Росица Матева, Димитър Димитров, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов. 

8. Разни – докладват: господин Димитров, госпожа 

Георгиева, Елка Стоянова, Любомир Георгиев. 

Имате ли предложения? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в точка разни, ако 

може. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да ме включите в „Изплащане на 

възнаграждения на ОИК“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В нова точка, която 

ще бъде 3а. Изплащане възнаграждения на ОИК. 

Госпожо Стоянова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Моля да ме включите в точка 

„Разни“. 

Госпожо Солакова? 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да ме включите с Проект на 

решение за условията и реда за изработка на изборни книжа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би точката 

ще е 1а. 

Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преди да преминем към първа точка, ви докладвам за 

сведение – с вх. № ЦИК-01-4/13.09.2021 г. сме получили препис от 

Указ № 232 от 10 септември 2021 г. на президента на Републиката, с 

което е назначена Гергана Петрова Стоянова за член на Централната 

избирателна комисия. Указът е обнародван в „Държавен вестник“ 

(бр. 76 от 14 септември 2021 г.) 

Преминаваме към точка първа: 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 и за народни 

представители на 14 ноември. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 1. 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 и за народни представители на 

14 ноември. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Ще бъда кратка, без обстоятелствен доклад, с оглед, че такъв проект 

на решение беше вече разгледан и изпратен за съгласуване на 
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администрацията на Министерския съвет, но само за изборите за 

президент и вицепрезидент на Република България. 

Междувременно, след връщане на становището от 

администрацията на Министерския съвет, че съгласуват без 

забележки, стана ясно, че ще има указ на президента за насрочване 

на избори за Народно събрание, предвид което ви предлагам 

решението, с включена част за изборите за народни представители, 

отново да бъде изпратено за съгласуване, като няма промяна в 

размерите, чувалите и така нататък. С придружителното писмо да 

бъде обективирано и искане за изразяване на становище по 

отношение на цвета на чувалите/торбите, затова и в проекта на 

решение е оставено празно място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представения проект, който да изпратим за съгласуване, имате ли 

въпроси или предложения? 

Подлагам на гласуване неговото изпращане. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Матева, заповядайте със спешен доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, тъй  като става дума 

за жалба срещу решение на Централната избирателна комисия – 

преписката е окомплектована и трябва да замине за Върховен 

административен съд, затова си позволявам да поискам да бъде 

докладвана преди точката „Доклади по дела, жалби и сигнали“. 

Това е жалба от Н. Н. срещу Решение № 532-МР/10.09.2021 г. 

на Централната избирателна комисия. С вх. № МР-22-3/13.09.2021 г. 

административната преписка е окомплектована и предлагам да бъде 

взето протоколно решение да бъде изпратена във Върховния 

административен съд. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за изпращане на преписката. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

предложение до президента на Република България за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, 

област Кърджали. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение относно предложение до 

президента на Република България за насрочване на частичен избор 

за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област 

Кърджали. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, с писмо вх. № МИ-15-256/09.09.2021 г. 

ОИК – Крумовград, е уведомила Централната избирателна комисия, 

че с Решение № 157/06.09.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 от 

Закона за местната администрация и местното самоуправление 

(ЗМСМА) е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на 

кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали С. А.  О. 

Към писмото са приложени: заверено копие от решението на 

ОИК – Крумовград; препис-извлечение от акт за смърт на С. А. О.; 

заверено копие от протокол № 45 от заседание на ОИК – 

Крумовград; заверено копие от писмо от община Крумовград за броя 

на населението по постоянен адрес на кметство Чернооки.  

Въз основа на изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

предложи на президента на Република България да насрочи частичен 
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избор за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област 

Кърджали. 

След като приемем решението, да приемем и протоколно 

решение за изпращане на писмото до президента на Република 

България, с което да го уведомим за взетото от Централната 

избирателна комисия решение, като към него приложим всички 

документи по преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на 

решение имате ли предложения или въпроси? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение, 

ведно с писмото до президента на Републиката за насрочване на 

частичен избор. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 533-МИ/14.09.2021 г. 

Продължаваме с точка трета: Проект на решение относно 

промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив. 

Госпожо Стойчева, продължете. 

 

Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Калояново, област Пловдив. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващото предложение за решение 

е под проектен номер 560 в папка с мои инициали и е относно 

промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив. 

Постъпило е предложение от А. Н. – 

упълномощен представител на ПП ВОЛЯ с вх. № МИ-10-

46/10.09.2021 г. за назначаване на Ася Иванова Караминчева за член 

на ОИК – Калояново, на мястото на П. Й.  Н., който е освободен с 

Решение № 1916-МИ/03.12.2020 г. на Централната избирателна 

комисия. 
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Към преписката са приложени: декларация от А. И. 

К.; копие от дипломата за завършено висше образование и 

пълномощно в полза на Албена Владимирова Найденова. 

Поради тази причина и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 от 

Изборния кодекс предлагам следния проект на решение: назначава 

за член на ОИК – Калояново, област Пловдив А. И. 

К. със съответното ЕГН. На назначения член на ОИК да 

се издаде удостоверение. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

Документите съответно декларацията на предложения за член 

на ОИК – Калояново, А. К., самото предложение на 

упълномощения представител са в оригинал, пълномощното и 

дипломата са заверени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта с 

номер 560? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 534-МИ/14.09.2021 г. 

Преминаваме към следващата точка: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

 

Точка 3а. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-20-

184/31.08.2021 г. е постъпило искане за изплащане на 

възнаграждения от ОИК – Неделино. 
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На 23 август 2021 г. са провели заседание, на което са 

присъствали заместник-председател, секретар и 9 членове. В 

сутрешното заседание на този ден са разгледали писмо от 

КПКОНПИ и влязло в сила решение на Върховния административен 

съд за установяване на конфликт на интереси на общински съветник, 

а от 13,00 ч. на същия ден са провели заседание, на което вече са го 

освободили. Заседанията са в един и същи ден – първо разгледали, 

после са го освободили. 

Предлагам да им се изплати за един брой заседание на тази 

дата в размер на 593,18 лв. с осигуровките. Искането за изплащане 

на второ заседание в този ден да се отхвърли. 

По преписката има счетоводна справка и контролен лист. 

Такова е и становището на финансовия контрольор. 

Предлагам да им се изплати едно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Чаушев? 

Подлагам на гласуване с протоколно решение да одобрим 

изплащането на възнаграждение за едно заседание на членове от 

ОИК – Неделино. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Продължаваме с точка четвърта: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви две свързани писма от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-11-193/13.09.2021 г. и ЦИК-06-

11-194/13.09.2021 г. 
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С първото писмо, което постъпва в Централната избирателна 

комисия в 9,20 ч., „Сиела Норма“ АД ни изпращат издадена фактура 

от 10 септември 2021 г. по Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. в 

частта за логистично осигуряване и обслужване на машините с 

намалената цена за частичното неизпълнение. 

Второто писмо е от 11,19 ч., тоест два часа по-късно и с него 

ни изпращат кредитно известие от 13 септември 2021 г., като пишат, 

че причина за издаване на кредитното известие е повторното 

фактуриране на извършена доставка. Твърдят, че издадената фактура 

от 1 август е намерила отражение в Дневник за продажби на „Сиела 

Норма“ АД, декларирана е пред НАП и съответният данък е внесен в 

бюджета. 

По второто писмо е изготвено становище от главния 

счетоводител и финансовия контрольор с вх. № ЦИК-09-

359/14.09.2021 г. Според становището издадената на 10 септември 

2021 г. фактура отговаря на изискванията по приемо-предавателния 

протокол и дава възможност да бъдат предприети действия за 

извършване на плащане. 

Изготвен е контролен лист за одобрение на разхода и 

извършване на плащането, като забележка е направена за банковата 

сметка, която не отговаря на посочената в договора и според 

забележката в контролния лист следва преводът на средствата да се 

извърши по  банковата сметка, записана в Договора. 

Що се отнася до издадената фактура от 1 август 2021 г. 

според становището може да бъде анулирана в друг данъчен период, 

като се изпълнят от „Сиела Норма“ АД всички изискуеми действия 

съгласно Закона за ДДС, свързани с корекциите на Дневник за 

продажби. 

След като бъде платена фактурата от 10 септември 2021 г. в 

рамката на данъчния период, кредитното известие може да бъде 

анулирано. 

Въз основа на горното предлагам да вземем решение да бъде 

извършено плащане по Договор № 1 в частта за логистичното 
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осигуряване и обслужване на устройствата за гласуване с 

намалената цена за неизпълнение по фактурата, предоставена от 

10 септември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, становища 

по доклада на колегата Войнов във връзка с представената в 

днешния ден коригирана фактура и след това кредитното известие. 

Чухте становището на финансовия контрольор и главния 

счетоводител. Според тях по коригираната фактура Централната 

избирателна комисия може да извърши плащане на сумата, която е 

намалена, въз основа на установеното частично неизпълнение. 

Имаме решение за плащане на тази цена въз основа и на протокола 

между „Сиела Норма“ АД и ЦИК. 

Ако няма други становища, подлагам на гласуване 

предложението на господин Войнов да се извърши плащане на 

сумата по фактурата, предоставена във вчерашния ден с 

коригирания размер. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящата обществена поръчка за закупуване на допълнителен 

брой специализирани устройства за машинно гласуване следва да 

определим секциите, в които на изборите на 14 ноември ще има по 

две машини. 

Ще припомня, че по данни от „Информационно обслужване“ 

АД на последните избори на 11 юли 2021 г. в 2319 секции са 

гласували между 300 и 400 избиратели; в 462 секции са гласували 

между 400 и 500 избиратели; а в 34 секции са гласували над 

500 избиратели, или в 2815 секции са гласували над 300 избиратели. 
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Ако приемем да има по две машини в секции с гласували над 

300 избиратели, за секциите в страната ще са необходими 

допълнително 1700 машини, тъй като имаме 1115 машини от 

изборите на 11 юли 2021 г., които бяха разположени като 

допълнителна машина в 1115 секции. Ако добавим още 

няколкостотин машини, които ще ни трябват допълнително за 

изборите извън страната и за разяснителна кампания, по 

предварителни прогнози ще е необходимо да се закупят може би 

около 2500 машини, което е във възможностите на производителя. 

Предлагам на този етап да вземем решение и да определим, 

че за секциите в страната ще има две машини, в които на изборите 

на 11 юли 2021 г. са гласували над 299 избиратели, а броят на 

машините, които трябва да закупим, да определим след 

допълнително обсъждане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението да има втора машина за гласуване в избирателни 

секции, в които на 11 юли 2021 г. са гласували повече от 

300 избиратели, има ли други предложения? 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предполагам, че по-реално би било 

числото 350, освен заради всичко останало, че ще трябва да имаме и 

резерв от машини, които ще изпратим за втори тур, както, макар че 

неофициално сме решили – това е най-доброто технологично 

решение, в което машините за втори тур за чужбина, ще бъдат 

подготвени на място и изпратени веднага, след като е възможно да 

бъде изработена бюлетината. Разликата от 50 гласували избиратели 

не е толкова голяма и със сигурност ще може да се вмести в 

изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имаме ли 

яснота колко са избирателните секции, в които са гласували над 

350 избиратели. Доколкото си спомням, в справката, която 

предостави „Информационно обслужване“ АД, имаше брой 

гласували в секции от 300 до 400, от 400 до 500. 
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Колега Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В момента нямаме данни точно колко са 

секциите, в които са гласували над 350 избиратели. За да получим 

тези данни, трябва да изпратим ново писмо до „Информационно 

обслужване“ АД.  

Що се отнася до секциите извън страната, в моя доклад казах, 

че ако заделим допълнително машини за секциите извън страната, в 

които да бъдат използвани на втори тур и допълнително машини, 

които да използваме за разяснителната кампания, ще се получи едно 

число може би около 2500 машини, които допълнително трябва да 

бъдат закупени, което е във възможностите на производителя, тъй 

като бяхме получили писма с числа, с които се дава възможност да 

бъдат закупени до 3400 машини. Ако прецените, може да искаме 

ново писмо от „Информационно обслужване“ АД. С оглед на това, 

че вчера на работно обсъждане говорихме - до края на седмицата 

трябва да бъде обявена поръчката, според мен над 300 е добро 

число. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

Вие като направихте предложението за над 350, разполагате ли с 

данни колко са тези избирателни секции, за да преценим 

допълнителния брой машини евентуално, защото определянето на 

това число е свързано и с предстоящата обществена поръчка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Бих могъл да направя справка за 

половин час. Не мисля, че трябва, условно казано, да се надува броят 

на машините, защото това е в полза на производителя, доставчика и 

прочие. Излишни машини може би ще бъдат необходими в някакъв 

момент, но на тези избори спокойно може 350 дори и изборите да са 

две в едно, както е в нашия случай. Никой не е правил експерименти 

колко време ще отнеме и така нататък. Ние имаме възможност да 

удължим изборния ден, ако случайно се  случи така, че до 8,00 ч. не 

могат да гласуват или има останали избиратели. Мисля, че числото е 

малко напосоки на това, което познаваме досега. 



14 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега, Димитров, имам реплика към 

Вашето изказване. 

Да, както казахте, ние не сме правили проверка колко време е 

необходимо на един избирател да гласува. От обсъжданията обаче, 

които правихме вчера и за начина, по който ще се гласува, 

евентуално с една машина при избори две в едно, мисля, че на 

всички ни е ясно, че трябва да предвидим поне двойно повече време 

от това, което беше необходимо на 11 юли, с оглед обстоятелството, 

че ще се прави избор за един, за два, или за три. Моето мнение е, че 

не надуваме броя на машините с решението да бъде поставена втора 

машина в секции с над 300 избиратели, а предоставяме възможност 

и спокойствие както на нас като организатори на дейността по 

гласуването, така и на избирателите, че във всеки един момент, в 

който отидат да гласуват, ще имат такава възможност. Възможно е 

да има струпване в края на изборния ден и единият час да не е 

достатъчен. Ние обсъдихме това много подробно и тъй като не сме 

правили експерименти, взехме решение да бъде в секции с над 

300 избиратели, но в крайна сметка както реши Централната 

избирателна комисия. 

Мисълта ми е, че нашите аргументи и мотиви не са, за да 

надуваме броя на машините или да купуваме машини, които 

евентуално производителят е произвел. Мотивите ни са били да 

осигурим възможност на избирателите да гласуват. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Оттеглям предложението си. Няма 

нужда да създаваме напрежение около такъв технически въпрос. 

Моята лична оценка е, че броят е твърде нисък – 

300 избиратели не са толкова много. По две минути са 600 минути. 

Това е моето мнение. 

Оттеглям предложението си. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Димитров 

оттегли предложението си, но така или иначе се обсъжда и този 

вариант – над 350.  

Колеги, отлагам гласуването на предложението на колегата 

Войнов с молба до края на заседанието да се извърши проверка – 

колегата Томов предложи, че има възможност да се запознае с 

резултатите от гласуването на 11 юли. Все пак, когато определяме 

този брой, да разполагаме и със съответните числа за брой 

гласували. Към края на заседанието ще върна на доклад това 

предложение. 

Преминаваме към пета точка: Преписки по Закона за достъп 

до обществена информация. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 5. Преписки по Закона за достъп до обществена 

информация. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от днес 

има проект на решение във връзка със заявление с вх. № ЦИК-16-

14/27.08.2021 г. Самото заявление може да го намерите в папката от 

предходно заседание. 

Предлагам проект на решение със съответния текст, като 

предложението ми е за диспозитив да оставим „без уважение 

искането за предоставяне на достъп до обществена информация по 

цитираното заявление“, тъй като исканата информация няма 

характер на обществена по смисъла на Закона за достъп до 

обществена информация. В обстоятелствената част на решението 

съм изложила и мотиви за това. 

Моля да се запознаете и ако сте съгласни с предложения 

проект на решение и нямате забележки, да го подложим на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на 

решение е с номер 559 в папката на колегата Стоянова. 
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Запознахте ли се с проекта на решение по заявлението за 

предоставяне на достъп до обществена информация? Имате ли 

предложения? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 535/14.09.2021 г. 

Продължаваме с точка шеста: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

Столична община, Район „Триадица“ с вх. № НС-07-91/13.09.2021 г., 

което се намира във вътрешната мрежа в папка с мои инициали. 

Който желае, може да се запознае.  

С писмото ни се изпраща Решение № 5142/11.08.2021 г., 

постановено по административно дело 3908/2021 г. по описа на 

Административен съд – София-град. Това решение е по жалба на 

госпожа Е. Д., която е заместник-кмет на Район 

„Триадица“ и която за изборите на 4 април 2021 г. е била поставена 

под карантина и е подала заявление – адресът, на който е поставена 

под карантина, е в град София, постоянният й адрес е на различно 

място. Подала е заявление за гласуване с подвижна избирателна 

кутия, но й е било отказано и всъщност съдът е отменил отказа на 

заместник-кмета на Район „Триадица“ Х. В., с който е отказано на 

госпожа Димова да бъде включена в списъка за 

гласуване с подвижна избирателна кутия. 
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Аргументите на съда са, че там, където е карантиниран 

избирателят, би следвало да може да гласува, както и това че 

госпожа Димова има и постоянен, и настоящ адрес – казва съдът, в 

град София. Докладвам ви го за сведение и запознаване. 

Писмото на кмета на Район „Триадица“ е с оглед 

съобразяване на съдебната практика, но, както знаем, вече има 

изменение в Закона за мерките. Законът постановява, че там, където 

е карантиниран избирателят, дори и да не му е постоянен или 

настоящ адресът в този район, има право да подаде заявление да 

гласува с подвижна избирателна кутия. 

Следващият ми доклад е становище на юрисконсулт Р. 

с вх. № ЦИК-09-356/10.09.2021 г. Припомням, че в предходно 

заседание на 8 септември докладвах няколко решения на Районен 

съд – София, които подлежат на обжалване пред Административен 

съд – София-град. Очакваме становищата и на юристите, които са 

осъществявали процесуално представителство по тези дела – дали 

смятат, че трябва да бъде обжалвано решението на Районния съд.  

Сега ви докладвам становището на юрисконсулт Р., което се 

намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали, като са 

изложени аргументи в посока да не се обжалва решението на 

Районния съд. 

Моля да се запознаете със становището, и ако приемем това 

становище, да вземем решение да не се обжалва решение от 

30 август 2021 г. по НАДХ дело 6518/2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Искам само да отбележа, защото може 

би това остава извън вниманието на страничните хора, които не се 

занимават с този проблем, че в случая проблемът е много сериозен и 

отмяната на наказателното постановление не се дължи на 

незаконосъобразно поведение на Централната избирателна комисия, 

тъй като проблемът, който се визира и основанието, на което съдът 

отменя наказателното постановление, е, че реално председателят на 

Централната избирателна комисия по силата на закона е задължен и 
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влиза в две процесуални качества в административнонаказателните 

производства по този текст. 

В този смисъл аз съм твърдо да не се обжалва това решение – 

ние нямаме нито процесуална, нито материална предпоставка за 

обжалването, но също така мисля, че трябва да помислим за 

иницииране на законодателни промени. Да се подготви доклад, 

разбира се, след като направим анализ на цялостната практика по 

административнонаказателните преписки. Смятам, че е крайно 

време да се инициира промяна в закона и председателят на 

Централната избирателна комисия да бъде освободен от неловката 

ситуация да попада в ситуация на установяващ нарушение и налагащ 

наказанието за това нарушение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Стоянова, по принцип се 

разбрахме и миналия път освен тези три решения, които подлежат на 

обжалване, докладвах още четири-пет, заедно с останалите повече от 

десет, които в рамките на нашия мандат са върнати от съда като 

приключени административни преписки.  

Възложила съм на юристите до края на месеца да направят 

анализ на цялата съдебна практика по тези дела, за да преценим дали 

има опорочена процедура в Централната избирателна комисия по 

административнонаказателните производства и по установяване на 

нарушенията, тъй като в някои от случаите се отменят решения на 

ЦИК – каквото е случаят, и поради факта, че актът за установяване 

на административно нарушение е съставен в отсъствие на 

нарушителя. След като направим и този анализ, а и с оглед 

предсрочните парламентарни избори, имаме време да направим 

предложение за промяна в законодателството. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Така е, колега Матева. Аз го казах само, 

за да фиксирам вниманието на обществеността върху този немалък 

процесуален проблем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли други становища? 
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Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева да 

не се обжалва Решение от 30 август 2021 г. на Софийски район съд 

по Наказателно дело административен характер 6518. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева). 

Заповядайте,  госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение, защото 

преписката е свързана с доклад по административни преписки, който 

ще докладвам, когато стигнем до тази точка, жалба с вх. № ЧМИ-15-

84 от коалиция „БСП за България“ срещу Решение № 8-ЧМИ на 

ОИК – Благоевград, като решението на ОИК – Благоевград, е 

постановено при хипотезата на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс – 

решение за отхвърляне. Не са назначили състав на секционна 

избирателна комисия. Тъй като тази преписка, преди да бъде 

входирана жалбата, пристигна в Централната избирателна комисия 

от ОИК, препратена е цялата документация с искане за 

назначаването състава на секционната комисия, и тъй като там има 

подготвен проект на решение, който след малко ще разгледаме в 

другата точка, докладвам жалбата само за сведение, тъй като 

решението по жалбата се предопределя от решението, което 

Централната избирателна комисия ще вземе по административната 

преписка. Сега я докладвам само за сведение. 

В по-късен момент ще докладвам и по същество, защото 

аргументите в жалбата са същите, каквито се разглеждат и в 

решението по преписката за бламираното решение на ОИК – 

Благоевград.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка седма: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 
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Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място, ви 

докладвам писмо от министъра на финансите с искане да се изготви 

предложение с прогнозни разчети за средствата, които са 

необходими за произвеждане на избори две в едно на 14 ноември 

2021 г. Срокът е днес. Предлагам ви след заседание на работна група 

да гласуваме предложението с прогнозните разчети до министъра на 

финансите. Запознайте се с писмото – то е във вътрешната мрежа: 

НС-04-129 от днес. 

Във връзка и с предложението ми за включване в дневния ред 

на проекта на решение за условията и реда за изработката и 

доставката на изборните книжа предлагам да отложим, доколкото, 

от администрацията на Министерския съвет са на мнение, че същият 

ред, който ние сме предвидили и като условие в проекта, съгласуван 

с тях, може да се предложи за изборите за Народно събрание, така че 

няма да се наложи да се извърши допълнително съгласуване. 

Докладвам ви писма, които сме получили с уведомление, във 

връзка с насрочените частични избори за кметове на 3 октомври. 

Получаваме от общините информация за подадени заявки, сключени 

договори за отпечатване на хартиените бюлетини с Печатницата на 

БНБ.  

Информирам ви, че от доста общини се обадиха, за да кажат, 

че Печатницата на БНБ отказва да поеме изработката на други 

изборни книжа, тъй като няма задължение по закон те да бъдат 

отпечатани от Печатницата на БНБ, поради липса на възможност да 

се изпълни това. В тези случаи информираме общинските 

администрации – направили сме го и в писмена форма, че няма 

пречка да бъдат възложени другите изборни книжа на печатници, 

извън Печатницата на БНБ, разбира се, има и възможност в 

специализираните печатници като печатница „Демакс“ АД. 

Информирам ви, че от община Кресна имаме писмено 

уведомление, че няма постъпили заявления, декларации от граждани 
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на други държави членки за вписване в избирателен списък, част 

втора. 

Докладвам ви за сведение отговор на сигнал до Столична 

община, Район „Искър“. Писмото е адресирано до Д. Р. 

М., който чрез Централната избирателна комисия е информирал за 

проблеми, свързани с превоза на членовете на секционните 

избирателни комисии, които са имали задължение да предават 

изборните книжа и материали с протоколите на РИК. От Столична 

община, Район „Искър“ са извършили щателна проверка. 

Информират ни какви са били задълженията по договора, какви 

отклонения е имало от това и благодарят за обратната връзка, която 

са получили, за да имат предвид и тези случаи при сключване на 

договори при следващи избори. 

Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от 

администрацията на Министерския съвет, за съгласуване на проекта 

на решение за условията и реда за изработка на изборни книжа и 

материали – ПВР-03-2/10.09.2021 г., без бележки. По същия начин 

сме получили от Печатницата на БНБ писмо, с което ни 

информират, че нямат бележки по отношение на проекта на решение 

за осъществяване на контрол при изработка на хартиените 

бюлетини. Очакваме още от Министерството на финансите, както и 

от Министерството на вътрешните  работи, за да можем да го 

представим за гласуване в ЦИК. 

Докладвам ви писмо от областния управител на област 

Плевен, който ни информира, че не са оставени като резерв 

бюлетини, протоколи на СИК/ПСИК от изборите за народни 

представители на 11 юли 2021 г. във връзка с нашето решение, с 

което дадохме разрешение по ред, определен от областния 

управител, съответно от кмета на общината, включително и от 

министъра на външните работи и ръководителя на ДКП, да 

унищожават непредадените на секционните избирателни комисии 

изборни книжа и материали, които подлежат на унищожаване. В 

тази връзка ви предлагам да приемем протоколно решение – всички 
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писма, които са в отговор на наше писмо, с което сме изпратили 

Решение № 520/01.09.2021 г., да бъдат класирани в отделна папка в 

деловодството и всеки да може да се запознае. Просто само една 

обобщена обща справка да получи Централната избирателна 

комисия. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение – всички отговори, както 

каза госпожа Солакова, които постъпват в отговор на нашето писмо 

от 1 септември 2021 г., да се обобщават в деловодството и след като 

бъдат получени всички отговори, да бъде изготвена от 

администрацията справка, която да бъде предоставена на 

вниманието на Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложение за сключване на граждански договор с господин 

А. Н. К. за срок от 15 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г. 

докладна записка с вх. № ЦИК-09-357/13.09.2021 г. от директора на 

дирекция „Администрация“. Към докладната записка е 

приложен и проект на договор.  

Познаваме господин А. Н. К. и неговата експертиза. 

Предложението е да сключим договор за дейностите, които са 

описани в предмета на договора, свързани с получаването на трето 

ниво обучение във връзка с машинното гласуване, както и да 

консултира Централната избирателна комисия във връзка с 

пилотния проект на Държавна агенция „Електронно управление“ АД 

във връзка с дистанционното електронно гласуване. 
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Възнаграждението по договора е съобразно уточненото на 

работна група, както и в съответствие с гражданските договори, 

сключени досега от Централната избирателна комисия. Представен е 

контролен лист за извършване на предварителен контрол от 

финансовия контрольор. Контролният лист е приложен към 

докладната записка. 

Предлагам да одобрим направеното предложение за 

сключване на този договор. Средствата за възнаграждението да са от 

план-сметката за изборите за президент и вицепрезидент по § 02-02 

и да упълномощим председателя да сключи този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направения доклад имате ли становище или предложение? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение въз 

основа на докладната записка на директора на дирекция 

„Администрация“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори от печатница „Демакс Ди Пи Ай“ АД –

подизпълнител по договор, който осигурява електронната система за 

генериране на предпечатен образец на бюлетината и позволява 

електронно да се одобрява предпечатният образец с електронния 

подпис на общинските избирателни комисии, сме получили писмо с 

уведомление, че е приведена в готовност системата за частичните 

избори на 3 октомври 2021 г. Посочили са уеб браузър , на кой адрес 

може да се достъпва от ОИК и са приложили инструкция за работа 

със системата за управление на процесите. 

Предлагам ви да изпратим писмо до всички общински 

избирателни комисии за произвеждане на частичните избори на 
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3 октомври 2021 г. с приложена инструкция, като ги уведомим, че в 

системата може да се одобри и предпечатният образец на съответния 

адрес, като се приложи Решение № 1823 във връзка с реда за 

осъществяване на контрол при отпечатването, а именно в частта 

относно одобряването на предпечатните образци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване изпращането на писмото до ОИК, които ще 

произвеждат частични избори за кметове на 3 октомври 2021 г. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия постъпиха многобройни запитвания във връзка 

с организирани консултации за съставите на РИК от областните 

управители на 16 септември 2021 г. във връзка с приетата 

Хронограма, която посочва срока съобразно Изборния кодекс по 

чл. 60 от Изборния кодекс. 

Предлагам ви да изпратим писмо с оглед на това, че предстои 

насрочване на избори за народни представители и в тази връзка е 

целесъобразно областните управители да проведат консултациите на 

19-ти – срокът, който отговаря на изискванията на Изборния кодекс. 

В тази връзка предлагам да укажем на областните управители да 

насрочат консултациите на 19-ти, а тези, които са ги насрочили на 

по-ранна дата, да ги отложат и да ги проведат на посочената дата, за 

да може участниците в консултациите да имат яснота за насрочените 

избори и съобразявайки се с това, да направят предложение за 

съставите на РИК-овете. Във вътрешната мрежа има проект на 

съобщение за страницата на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение – изпращане на писмо до 
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областните управители, както и публикуването на съобщение на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме със следващия докладчик. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-04-

03-20/10.09.2021 г. от ГД ГРАО във връзка с искането на 

Централната избирателна комисия да бъде извършена проверка на 

кандидатите, регистрирани за участие в частичните избори за 

кметове, насрочени на 3 октомври 2021 г. Информацията е, че 

всички кандидати от представения списък отговарят на условията на 

чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, като за едно от лицата има 

корекция в ЕГН-то – беше подадена погрешна информация от ОИК, 

една сгрешена цифра. След малко ще ви докладвам повторното 

изпращане на вярното ЕГН, така че всички кандидати отговарят на 

изискванията. 

В тази връзка докладвам и писмо с вх. № ЧМИ-00-

34/10.09.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД във връзка с 

проверката, която възложихме на „Информационно обслужване“ АД 

– дали всички кандидати отговарят на изискванията, описани в 

раздел V на Решение № 966-МИ/2019 г. съгласно чл. 413 от 

Изборния кодекс. Всички кандидати отговарят на изискванията, като 

от „Информационно обслужване“ АД беше констатирано същото 

обстоятелство в грешното ЕГН за единия от кандидатите.  

След изпратената корекция и на „Информационно 

обслужване“ АД за вярното ЕГН, имаме отново писмо с вх. № ЧМИ-

00-34/1 от 10 септември 2021 г., че тази корекция не води до разлика 

в резултата от проверката. Както казах, от ОИК-Благоевград, е 
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изпратено коригираното ЕГН с вх. № ЧМИ-15-80/3 от 10 септември 

2021 г.  

Докладвам и списък с кандидати от ОИК, които не съм 

докладвала по-рано, въпреки че ние ги извлякохме от системите и ги 

изпратиха спешно по електронната поща: ЧМИ-15-80/6 от 

10 септември 2021 г. от ОИК – Търговище; ЧМИ-15-80/13.09.2021 г. 

от ОИК – Кърджали; ЧМИ-15-80-10/10 септември 2021 г. от ОИК – 

Калояново са изпратили кандидатските листи; ЧМИ-15-80-

14/09.09.2021 г. – докладвам го за сведение, тъй като, както казах, 

кандидатските листи са изпратени за проверка; ЧМИ-15-80-11/ 

10.09.2021 г. от РИК – Калояново, ни изпращат с вх. № ЧМИ-15-

86/13.09.2021 г. вече решенията на ОИК – Калояново, в 19, 20, 21 и 

22, с което се определят кандидатите за кметове в общината след 

извършената проверка. Всички тези писма ви ги докладвам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

В моя папка може да видите проект на писмо с проектен 

номер 1181. По имейл е постъпило питане от госпожа Б. Въпросът й 

е дали международна организация може да се регистрира като 

наблюдател в местния референдум в село Мадара, област Шумен на 

26 септември. Тъй като там има въпроси за реда и сроковете, 

предлагам този текст, в който има една-две поправки: „Уважаема 

госпожо Б., във връзка с Ваше писмо Ви уведомяваме, че редът за 

регистрация на международни наблюдатели е уреден в чл. 112, 

ал. 2 и ал. 6 от Изборния кодекс“. 

Подозирам, че тя е решила по някакъв начин да се представи 

като значим фактор, тъй като в писмото си цитират трудности с 

избирателните списъци, назначаване на комисия, което може да 

направи всяка българска неправителствена организация, но тя е 

решила да използва регистрация, която по писмото, би трябвало да 
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бъде член на Управителния съвет на Democracy International. Каква е 

регистрацията е трудно да се съди по това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Димитров – видяхте писмото? 

Подлагам на гласуване писмото, както беше представено от 

господин Димитров, в отговор на запитването на госпожа Б. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: По проект 1167 – годишната 

конференция на АСЕЕЕО, за която трябва да съобщим кой ще 

представлява Централната избирателна комисия на България. С тази 

регистрация, когото определим, ще поеме отговорност да участва в 

сесията на Изпълнителния комитет, за да приеме най-вероятно 

дневния ред, както и финансовият отчет за предходната година. 

Работните езици са английски и руски, така че всеки от нас, 

или всеки, който пожелае, може да участва като представител на 

ЦИК. Не възразявам да отделя половин час за онлайн срещата на 

заседанието на Изпълнителното бюро. Това обаче трябва да го 

решим с протоколно решение, за да можем да изпратим формата и 

потвърждението. Срещата ще бъде четири дни преди самото 

събитие, което пък ще бъде в Букурещ и ще бъде присъствено. 

Информирах ви, че ще има две части на конференцията – едната е 

онлайн, а другата е присъствена. 

Текстът, който предлагам да им изпратим, е, че няма да 

можем да присъстваме в Букурещ, но онлайн ще вземем участие в 

заседанието на Изпълнителното бюро. Ние сме от редовните платци. 

Членският внос не е толкова голям, но вероятно за някои от 

комисиите, които нямат собствен бюджет, е проблем. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

господин Димитров имате ли други предложения? 

Колега Димитров, Вие не възразявате да вземете участие и в 

този смисъл да изпратим и отговор до генералния секретар на 

АСЕЕЕО. 

Моля, режим на гласуване, с което да определим колегата 

Димитров да вземе участие в онлайн заседанието на Изпълнителното 

бюро на Асоциацията на 21 септември 2021 г. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

Продължаваме със следващия докладчик. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписка ПВР-22-2, 

която в предходно заседание ви докладвах за сведение, сега ще 

предложа и проект на отговор.  

Преписката е по молба на С. Н., който постави 

въпроси по отношение разпоредбата на чл. 92, ал. 2 от 

Конституцията на Република България и иска становище от 

Централната избирателна комисия дали изискването за навършени 

40 години е с оглед датата на произвеждане на избори, датата на 

депозиране на кандидата или датата на встъпване в длъжност. 

Отделно твърди за неяснота в закона и че тълкуванието на 

конституционалистите е разнопосочно. В този смисъл моли за 

отговор и за становище към кой момент точно трябва да има 

навършени 40 години кандидатът за президент или вицепрезидент на 

Република България. 

В папка от днешна дата с мои инициали ще намерите проект 

на отговор под номер 1174, в който съм изложила съображенията за 

отговора, който гласи, че към датата на провеждане на избора 
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лицето трябва да е навършило изискуемата възраст, включително и 

датата на избора се брои.  

Обяснявам защо няма тълкувателна неяснота по отношение 

на разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от Конституцията. Според мен 

законодателят доста ясно е очертал времевата рамка, чисто 

граматически и стилово е тълкуването на нормата. Не знам дали да 

оставим тази част от отговора, но според мен е добре да остане, за да 

може лицето да проследи логиката на законодателя. Очевидно, това 

е въпрос, който го вълнува. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на отговор, изготвен от госпожа Стоянова? Има ли 

други предложения? 

Подлагам на гласуване така представеното предложение за 

отговор по запитването на господин Недков. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви докладна записка ЦИК-09-

358, която може да видите в моя папка с днешна дата от директора 

на дирекция „Администрация“ във връзка с писмо, по което трябва 

да изпратим отговор.  

Моля да погледнете текста на писмото до частен съдебен 

изпълнител Б. по изпълнително дело срещу едно лице. 

Уведомява ни, че срещу въпросното лице е вдигнат запор, но ние 

отговаряме, че такова лице изобщо не работи в администрацията на 

Централната избирателна комисия. Съжалявам, че не виждам 

проекта на писмото, но то буквално е едно изречение точно в този 

смисъл: „Уведомяваме Ви, че в Централната избирателна комисия не 

работи такова лице и не е получавано запорно съобщение по това 

изпълнително дело“. 

Моля да гласуваме този проект на отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване направеното предложение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщам на доклад преписката, която 

съм докладвала за сведение: ЧМИ-15-81/10.09.2021 г. Тя е свързана с 

преписка, която докладвах в раздел „Жалби“ под № ЧМИ-15-84 

срещу Решение 8-ЧМИ/07.09.2021 г. на ОИК – Благоевград. 

Преписката, която докладвам сега, е административна по 

решение на ОИК – Благоевград, с което те са постановили решение в 

хипотеза на отхвърляне при наличие на предпоставките по чл. 85, 

ал. 4 поради недостатъчно мнозинство. 

С решението е трябвало да бъде назначена секционната 

комисия за провеждане на изборите на 3 октомври 2021 г. в село 

Церово, община Благоевград. 

Изложила съм фактическата обстановка в първата част на 

писмото. Нарочно се постарах да изведа по хронология това, което 

се съдържа в административната преписка, като по същество и 

предвид фактическата обстановка, считам, че и в контекста на 

получената жалба, която е относима към преписката и по която все 

още нямаме произнасяне, правя предложение Решение № 8-ЧМИ на 

ОИК – Благоевград, да бъде отменено като незаконосъобразно и 

неправилно, преписката да им бъде върната за ново разглеждане с 

указание за изрично произнасяне по назначаването на състава на 

СИК № 0103000120. Излагам и подробни съображения защо считам, 

че това е единственото законосъобразно решение. 

Няма да чета мотивите, моля да се запознаете с решението и 

ако считате, че има нещо, което трябва да бъде обсъдено или 

променено, да го коригираме сега и да подложим на гласуване 

проекта на решение. 
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Диспозитивът, който променям: предлагаме за отмяна, 

връщане за ново произнасяне от ОИК – Благоевград, с изрично 

указание да съобразят изложените в решението мотиви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли 

да се запознаете с този проект на решение? 

Има ли други предложения? 

Подлагам на гласуване проекта на решение. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против –  1 (Йорданка Ганчева). 

Решението е 536-МИ/14.09.201 г. 

Прекъсвам заседанието за 20 минути за проветряване на 

залата. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

десет членове. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е предложението след обсъждане на работна група за 

разчетите за изборите едновременно с изборите за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. Аналогично на предходните 

прогнозни разчети, да ги дадем в четири точки: възнаграждения, 

включително осигурителни вноски, за заетите по трудови и 

граждански договори; втора точка е материално-техническото 

осигуряване, в това число компютърната обработка на данните от 

гласуването и издаването на бюлетини, включително осигуряване на 

всички дейности относно получаване и обработка на данните от 

секциите извън страната и обезпечаване на работата на РИК-овете за 

видеоизлъчване на заседанията, публикуване на решения и други, 
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както и поддържане на интернет страниците на РИК; за отпечатване 

на хартиените бюлетини за изборите; за разяснителна кампания за 

правата на гражданите. Трета точка: обучение на членовете на РИК 

и на СИК и последната точка е за медийните пакети. 

Предложението ми е да повторим аналогично на ПМС № 188 

– да не включва средствата за цялостното обезпечаване на 

машинното гласуване, в това число машини, логистика, 

съхранението им – всички дейности, свързани с осигуряването на 

машинното гласуване. 

Предлагам да изпратим в срок прогнозните разчети до 

министъра на финансите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Подлагам на гласуване предложението, направено от госпожа 

Солакова. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Продължаваме със следващ докладчик – госпожа Ганчева. 

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги, докладвам 

преписка с вх. № МИ-15-260/13.09.2021 г., с която ОИК – Челопеч, 

приложено ни е изпратила протокол от проведено заседание, 

включително и копие от свое Решение № 63. Припомням, че в 

Централната избирателна комисия беше пристигнала преписка от 

Министерството на вътрешните работи с поставени въпроси и 

искане за извършване на проверка във връзка с кмета на община 

Челопеч. 

Ние изпратихме за преценка и действия по компетентност на 

ОИК – Челопеч, тази преписка с копие до Министерството на 

вътрешните работи, и сега получаваме информация. Към момента 

нямам предложение да уведомим съответния комисар за действията, 
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които е предприела ОИК – Челопеч, тъй като още няма резултат от 

проверката, тоест не се знае какъв ще е изходът, поради което не 

правя предложение да изпращаме до Министерството на вътрешните 

работи. Старши комисарят е уведомен, че преписката е изпратена на 

ОИК, а и протоколите и решенията на ОИК – Челопеч, са публични, 

така че във всеки един момент се вижда на какъв етап е 

извършваната проверка. 

Докладвам и вх. № НС-14-45/10.09.2021 г. – искане от кмета 

на Район „Владислав Варненчик“ за отваряне на помещение. Във 

връзка с искането съм подготвила стандартно писмо, което може да 

видите в папка с мои инициали. Ще ви моля с протоколно решение 

да одобрим изпращането на това писмо. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да 

се запознаете с текста на писмото и да изразите становище. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо. 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във вътрешната мрежа, в папка с 

мои инициали има писмо до министъра на външните работи на 

Република България, с което припомняме задължението на 

Министерството на външните работи по отношение на исканото 

съгласие на приемащи държави с оглед произвеждането на избори за 

президент и вицепрезидент и, както е вече ясно, и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Предлагам ви да изпратим това писмо, което обсъдихме 

вчера на работно заседание. Тъй като няма яснота по отношение 

кога ще бъде издаден указът, считам, че не следва да има 

обстоятелствена част и предлагам да отпадне. Просто я отбелязвам. 

Считам, че писмото може да започне само от втория абзац, тъй като 
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към настоящия момент има яснота, че ще има президентски избори, 

има яснота, че ще има избори.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по това писмо с корекцията, която обсъдихме? 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последният ми доклад е с вх. 

№ ЦИК-07-90/2 от 9 септември 2021 г. Това е покана за участие в 

онлайн конференция на тема „Електронно гласуване“ АД. 

Адресирана е до мен може би с оглед мои предходни участия. 

Считам, че който колега иска, може да се включи в онлайн 

платформата. Преписката е на разположение в деловодството със 

съответния входящ номер. Посочени са условията – традиционната 

ежегодна конференция в областта на електронното гласуване, от 5 

до 8 октомври. Благодаря. Нямам повече доклади. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-14-

14/13.09.2021 г. С писмо кметът на община Лясковец иска изрично 

разрешение за отваряне на запечатано помещение в община 

Лясковец, в което се съхраняват изборни книжа и материали от 

изборите за общински съветници и кметове, произведени през 

2019 г. С оглед на това в моя папка от днес ви предлагам проект на 

писмо до кмета на община Лясковец, с което ги информираме, че 

няма нужда от изрично разрешение за отваряне на помещение. 

Трябва да се спазят изискванията на Решение № 1244-МИ/2019 г. на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, първо, да гласуваме проекта на писмото до кмета на 

община Лясковец. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по текста на писмото. Не виждам. 

Режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви вх. № МИ-04-02-146, с 

което Първо РУ – Варна, ни задават въпроси във връзка с лице със 

съответно ЕГН – в какъв избирателен списък и в коя избирателна 

секция е бил включен на изборите за кмет и общински съветници 

през 2019 г. С оглед на това предлагам на вниманието ви проект на 

писмо до кмета на община Варна, с което да изпратим по 

компетентност копие от писмото на Първо РУ на МВР – Варна, да 

предостави исканата информация в съответствие с чл. 445, ал. 8 от 

Изборния кодекс. 

Моля да подложите на гласуване проекта на писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становище по предложението? 

Моля, режим на гласуване за препращане по компетентност. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева, 

заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, постъпило е запитване по 

електронната поща с вх. № ПВР-22-5/13.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия от госпожа И. К. може ли лице, което е член на 

ОИК да бъде председател на секционна избирателна комисия на 

предстоящите президентски избори. 

Предлагам отговорът ни да бъде качен в рубриката ни 

„Въпроси и отговори“ във  връзка с предстоящите избори на 14 
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ноември 2021 г., предвид това, че подобни въпроси ще постъпват и в 

бъдеще. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля, 

режим на гласуване за протоколно решение да бъде качен като 

отговор на евентуален подобен въпрос текстът на писмото. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колега Георгиев, заповядайте в точка „Разни“. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Подготвил съм проект на писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, което може да видите в папка с 

мои инициали, по повод писмо с вх. № НС-08-234, с което се иска в 

едноседмичен срок от получаване на настоящото писмо, да 

представим справка за лице, подсъдимо по дело, дали понастоящем е 

народен представител. Проектният номер на писмото е 1177. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложения текст на писмото? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на писмото до 

„Информационно обслужване“ АД. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение преписка с 

вх. № НС-08-284/10.09.2021 г. от ОД на МВР – Плевен, с която се 

изисква протокол на Централната избирателна комисия.  

Подготвям отговор, тъй като специално за тази секция, 

заедно с още две в съответното населено място от проведените 

избори на 4 април 2021 г., вече е пращано копие от протоколите до 

директора на дирекцията. Сега го докладвам за сведение, а за 
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следващото заседание да остане разглеждането на искането и 

писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Следващ докладчик в точка „Разни“ е госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само искам да отбележа, че може би 

трябва да направим работно съвещание в някой от следващите дни, в 

което да обсъдим предложенията на групата по разяснителната 

кампания във връзка с организирането и провеждането на 

разяснителната кампания, защото там ще има и вземане на решения 

за провеждане на обществени поръчки по някои от действията, 

които са необходими във връзка с разяснителната кампания. 

Моля, Комисията да обсъди вариант, дата, час, в който да 

можем да се съберем, а работната група ще си подготвим кратък 

доклад на работната среща, за да говорим по същество. Сега моля за 

преценка кога да направим такова работно заседание. 

Разбира се, готова съм за всякакви други предложения за 

начин, по който да администрираме тези неща. Моля, колегите да 

обсъдят помежду си и ние, от работната група, да знаем как да 

подходим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме. 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам няколко преписки: 

ЦИК-07-64/3 – понеже споменахме поздравления – благодарности, 

към госпожа Нейкова в изпратеното писмо от госпожа Ямагучи, 

бройките, колко са избирателите и така нататък. Имаме и пожелания 

за приятен уикенд в края на писмото. Докладвам го за сведение. 

С вх. № ЦИК-07-94/10.09.2021 г. – също за сведение, местни 

избори на Северна Македония на 17 октомври 2021 г. 

Парламентарни избори в Киргистан на 28 ноември, също за 

сведение, с вх. № ЦИК-07-95/10.09.2021 г.. Уведомяват ни и ни 

канят да наблюдаваме. 
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Това са покани, които регулярно получаваме, но не 

отговаряме, освен че препращаме понякога на Обществения съвет. 

Този път не мисля и това да правим. 

Имаме и предложение за участие в онлайн обучение. Курсът 

е сертификат срещу контратероризъм и екстремизъм. Писмото е с 

вх. № ЦИК-07-96/13.09.2021 г. Докладвах всичко това за сведение. 

Издават професионален сертификат, което означава, че 

трябва да има онлайн лекции. Може да видите писмото. 

Ако смятате, че някой може да участва, правете предложения. 

Посочени са и основните теми. Ако има някакви други предложения, 

може да ги обсъдим. Номерът е ЦИК-07-96/13.09.2021 г. в моя папка 

от днешното заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ви докладвам с вх. № ПВР-02-01/10.09.2021 г. сме получили 

покана от Комисията по дегитализация, електронно управление и 

информационни технологии, за заседанието, което ще се проведе на 

14 септември, днес, от 16,00 ч. в зала № 132.  

В оперативен порядък, във вчерашния ден бяхте запознати с 

поставените въпроси. Както в началото на заседанието ви казах, 

колегата Войнов е изготвил проект на отговори по поставените 

въпроси, така че в 16,00 ч. ръководството на Централната 

избирателна комисия ще вземе участие в заседанието на Комисията. 

С вчерашна дата, в папката за работна група от 13 септември, 

а качен проект на писмо до Министерството на външните работи, с 

което ги питаме относно възможността и готовността за 

транспортиране на машините за гласуване в предстоящите избори за 

избирателните секции извън страната. 

Предлагам ви, ако сте съгласни с неговото съдържание, да го 

изпратим, за да може своевременно да получим отговор с оглед 

вземането на нашите решения по логистични въпроси, свързани с 

машинното гласуване. 

Ако няма предложения по текста, подлагам на гласуване 

неговото изпращане. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото за четвъртък, 16 септември 2021 г., 

от 10,00 ч. 

(Закрито в 13,20 ч.) 
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