
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 83 

 

На 17 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 за утвърждаване на указателни табели и 

табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели, анкетьори, представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети при произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 201 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

1а. Проект на решение за определяне на вида, цвета и размера 

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

книжа и материали за предстоящите избори. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

2. Проект на решение относно откриване на процедури за 

възлагане на обществени поръчки, свързани с машинното гласуване. 

Докладват: Камелия Нейкова и Росица Матева 

3. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

4. Проект на решение относно определяне броя на мандатите 

в многомандатните изборни райони в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Проект на решение относно промени в състава на ОИК. 
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Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

7. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъците на избирателите, 

подкрепящи регистрацията на независими кандидати в изборите за 

президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 

2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

8. Проект на решение относно предложение до президента на 

Република България за насрочване на частичен избор за кмет на 

кметство Смирненски, община Ветово, област Русе. 

Докладва: Гергана Стоянова 

9. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

10. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

11. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Цветозар Томов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Гергана 

Стоянова, Георги Баханов, Красимир Ципов. 

12. Разни. 

Докладва: Силвия Стойчева 

13. Приемане на изборни книжа. 

Докладва: Камелия Нейкова. 

 

Заседанието бе открито в 14,00 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчев, Цветанка Георгиева. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

откривам заседанието на Централната избирателна комисия. В 

залата сме 13 членове, налице е необходимият кворум за провеждане 

на заседанието. 

Заседанието беше насрочено за 13,00 ч., но поради по-дълго 

продължилата работа по работни групи, се наложи по-късното 

начало на заседанието. Работното обсъждане беше по спешни 

въпроси, свързани с машинното гласуване на предстоящите избори, 

които ще бъдат и предмет на решения в днешното заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение за утвърждаване на указателни табели и 

табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, 

наблюдатели, анкетьори, представители на партии, коалиции и 

инициативни комитети при произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 201 г. – 

докладва госпожа Ганчева. 

2. Проекти на решения относно откриване на процедури за 

възлагане на обществени поръчки, свързани с машинното гласуване 

– докладчик госпожа Матева, ще докладвам и аз. 

3. Проект на решение относно утвърждаване на образци на 

отличителни знаци на членовете на СИК в изборите на 14 ноември 

2021 г. – докладва Силвия Стойчева. 

4. Проект на решение относно определяне броя на мандатите 

в многомандатните изборни райони в изборите за народни 

представители – докладва Емил Войнов. 
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5. Проект на решение относно промени в състава на ОИК – 

докладва Йорданка Ганчева 

6. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители – докладва господин Георгиев. 

7. Проект на решение относно определяне на формата и 

структурирания вид на списъците на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независими кандидати в изборите за президент и 

вицепрезидент – докладчик: Любомир Георгиев. 

8. Проект на решение относно предложение до президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор за кмет на кметство – 

докладва госпожа Гергана Стоянова. 

9. Гласуване извън страната – докладва господин Томов. 

10. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

11. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Цветозар Томов, Димитър Димитров, госпожа 

Стоянова и Гергана Стоянова, господин Баханов и Ципов. 

12. Разни – докладва госпожа Стойчева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

моля да включите в дневния ред Проект на решение за определяне 

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

съхранение изборните книжа и материали за предстоящите избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще бъде точка 1а. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка: 

Възнаграждения на ОИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен 

ред с направените допълнения. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Проект на решение за 

утвърждаване на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци 

на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьор, 

представители на партии, коалиции и инициативни комитети при 

произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 201 г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект на решение за утвърждаване на указателни 

табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на 

застъпници, наблюдатели, анкетьор, представители на партии, 

коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 201 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, това е решение за утвърждаване на 

образци на указателните табели, което с оглед предстоящите избори 

няма кой знае какви промени, въпреки че става въпрос за два избора 

в едно. Проектът на решение е във вътрешната мрежа, като ви 

обръщам внимание на стр. 2, второто тире: „образец от бюлетината 

за гласуване“ – предлагам да бъде поотделно за всеки вид избор; в 

тирето: „в един и същи размер, вид и формат, шрифт се изписват 

имената и номерата на кандидати по кандидатски листи на партиите 

и коалициите“ би следвало пак да бъде „за всеки вид избор“, тъй 

като отделно ще бъде за народни представители, отделно за 

президент и вицепрезидент, макар § 5 да въвежда указания за 

тегленето на жребий. 



6 

Следващото тире, което определя „табло за преференциите4, 

да бъде добавено „за изборите за народни представители“.  

В т. 4. 3 има добавка, която е разликата – за всеки вид избор, 

по отношение на второто тире, което е за таблото, и за таблото, 

което е обяснително за преференциите, да бъде „за изборите за 

народни представители“. Това е, на което ви обръщам внимание с 

оглед доклада. Считам, че поради скорошните избори няма нужда от 

по-обстоен доклад по това решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли становища, предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е 546-ПВР/НС/17.09.2021 г. 

Госпожо Ганчева, продължете с точка 1а: Проект на решение 

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

се поставят за съхранение изборните книжа и материали за 

предстоящите избори. 

 

Точка 1а. Проект на решение за определяне на вида, цвета и 

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

изборните книжа и материали за предстоящите избори. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, другото решение – няколко 

пъти го гледахме: определяне на вида, цвета и размера на 

чувалите/торбите, като остана с оглед това, че изборите ще бъдат две 

в едно, изпратихме писмо за съгласуване до администрацията на 

Министерския съвет относно тяхно становище по отношение на 

цвета на чувалите, където ще се слагат книжата за народни 

представители. 
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Министерският съвет в писмо до нас е казал, че в частта за 

цвета нямат конкретно предложение. След работно обсъждане, 

предлагам да бъде черен и да приемем решението във вида, в който 

сме го обсъдили. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Няма бележки. 

Подлагам на гласуване неговото приемане. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 547-ПВР/НС/17.09.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки, 

свързани с машинното гласуване. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение относно откриване на процедури 

за възлагане на обществени поръчки, свързани с машинното 

гласуване. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали е 

проектът на решение с проектен номер 574. Моля да го погледнете. 

След обсъждането в работно заседание не са нанесени броят 

на устройствата във възможния нов избор, но ще ги добавя. 

Останалите корекции, които направихме по време на работното 

обсъждане, са нанесени. Моля да се запознаете с тях. 

В диспозитива на решението също трябва да се добави броят 

на устройствата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

госпожо Матева, със следващия документ. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ако сте приключили с проекта 

на решение, като приложение към него е Техническата 

спецификация, така че преди да гласуваме проекта, трябва да 

погледнем Техническата спецификация. Моля да я погледнете. 

Мисля, че всичко, за което се разбрахме при работното обсъждане, е 

коригирано. Най-вече ви моля да погледнете дали в т. 6.3.1 правилно 

е отразено това, което уточнихме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Матева, 

изчети го, ако обичаш, защото говорим едновременно пет човека. 

РОСИЦА МАТЕВА: „След потвърждаване на избора, 

машината разпечатва контролна/и разписка/и, съдържаща/и в 

текстови четим вид пълния номер на избирателната секция, избора, в 

който се гласува, избраната партия/коалиция, независим кандидат 

или „не подкрепям никого“, както и кандидат, избран с 

предпочитание, както и системния хеш код на софтуера…“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение и по проекта на Техническата спецификация, която е 

приложение към решението, има ли бележки? Не виждам. 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно откриване на процедура на договаряне без обявление за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по 

техническо осигуряване на машинното гласуване със 

специализирани устройства за машинно гласуване“, като тези 

дейности включват целия предмет, изписан на стр. 1 от решението. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 548-ПВР/НС/17.09.2021 г. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали има 

линеен график в два варианта и проект на писмо, с което да поканим 

евентуалния изпълнител на преговори. 

Предлагам ви да обсъдим кой от двата графика да приложим. 

Аз предлагам да е първият вариант, след като днес сме взели 

решението. С оглед часа на взимане на решение, ще има време да 

бъде качена информацията в централния регистър. Предлагам да 

одобрим първия линеен график. Не игнорирайте предмета, който не 

е попълнен, предлагам го като график, в който да поканим на 

20 септември 2021 г. в 10, 30 ч. „Сиела Норма“ АД на преговори, 

както е текстът на писмото. Ще бъде записан номерът на поръчката, 

след като бъде генериран номерът на решението, като за целите на 

преговорите да представят оферта за изпълнение на предмета на 

поръчката, включително ценово предложение по отделените 

дейности, които са предмет на решението за откриване на 

обществена поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

предложния проект на покана с направената редакция?  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, предлагам да 

определим комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аналогично 

на предходните подобни обществени поръчки за изборите на 11 юли 

2021 г. предлагам комисията отново да е в състав от седем членове: 

госпожа Матева като докладчик на проекта на решение – 

председател и членове: колегите Войнов, Димитров и Георгиев; 

външен експерт, предложен от администрацията на Министерския 
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съвет; от нашите юрисконсулти да бъде госпожа Р. К. и от IT 

експертите, чиито услуги ползва Централната избирателна комисия, 

предлагам да бъде А. К. 

Имате ли други предложения? Трябва да се изготви проекта 

на заповед и да се разпишат ангажиментите на комисията. Надявам 

се администрацията да е готова с проекта на заповед, докато 

приключи заседанието. 

Подлагам на гласуване състава на комисията, като нейната 

работа да започне в 10,00 ч. на 20 септември 2021 г. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Следващият проект във връзка с процедури за възлагане на 

обществени поръчки, свързани с машинното гласуване, е в папка с 

мои инициали от днешна дата и е относно „Откриване процедура на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка“ с предмет доставка на 1600 СУЕМГ от същия модел, тип, 

като тези, с които разполага Централната избирателна комисия, 

доставени за изборите на 4 април и на 11 юли 2021 г. Всяка машина 

трябва да е с инсталиран системен и приложен софтуер, в комплект 

за всяко устройство с батерии и удължители за електрозахранване, с 

шест броя смарткарти, с две флаш памети, ведно със софтуерните 

лицензии за системния и приложен софтуер. Допълнително да бъдат 

доставени 26 000 броя флаш памети, необходими за обезпечаване на 

евентуален нов избор в изборите за президент и вицепрезидент, 

както и в обема на поръчката се включи транспорт и застраховка на 

устройствата и предаването им в склад за съхранение в град София. 
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В проекта на решение, което беше разгледано на работна 

група, са нанесени всички корекции и предложения, които бяха 

направени, по текста.  

Тази процедура се прилага на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 във 

връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

поради необходимост от неотложно възлагане на поръчката, 

породена от наличието на изключителни обстоятелства, а именно 

произвеждането на два вида различни национални избора на една и 

съща дата. Доколкото президентските избори са редовни и имаше 

яснота кога ще бъдат произведени, предсрочните парламентарни 

избори ни поставиха в ситуация на непредвидимост и необходимост 

да осигурим допълнителен брой машини с оглед на това, че 

технологичното време за гласуване ще се увеличи, по различен 

начин ще се визуализира екранът на машините, тъй като имаме 

повече от една електронна бюлетина, времето, през което 

избирателите трябва да разлистват електронните бюлетини, ще бъде 

увеличено, а и с оглед сигурността в транспортирането на машините 

за евентуален втори тур извън страната, се налага да осигурим 

допълнителен брой машини.  

В предходно заседание с протоколно решение Централната 

избирателна комисия реши, че в избирателните секции в страната, в 

които на изборите на 11 юли са гласували повече от 320 избиратели, 

ще бъде поставена втора машина за гласуване, така че 

допълнителният брой устройства е съобразен и с това число. 

Максималната прогнозна стойност е съобразена със 

стойността, която беше в договора от месец юни, за доставката на 

допълнителните 1637 устройства, както и цените, които бяха 

предвидени, за отделните елементи, които се включват в предмета 

на поръчката. 

С проекта на решение се предлага да бъде изпратена покана 

до производителя на този вид устройства за машинно гласуване, а 

именно „Смартматик Интернешънъл холдинг“, до „Сиела Норма“ 

АД и до „Информационно обслужване“ АД, които бяха доставчици 
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на същия вид машини за гласуване в изборите на 4 април и на 

11 юли тази година. 

Необходимите средства при сключване на договор за 

доставка на допълнителен брой машини ще бъдат осигурени по реда 

на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както беше 

предвидено и в проекта на план-сметката, който ни беше изпратен за 

съгласуване от Министерския съвет. Вероятно може и да е приета 

план-сметката.  

Виждате в т. 6 гаранцията за изпълнение. Към този проект на 

решение Приложение № 1 е Техническата спецификация – пълното 

описание на предмета на поръчката и спецификацията на машините 

за гласуване. Виждате и снимков материал, така че напълно да 

съответства на машините, които вече се намират в централния склад 

– дизайнът на смарткартите, да е идентичен на тези, които се 

използват, както и флаш паметите, включително и допълнителните 

количества, които ще бъдат необходими за произвеждане на 

евентуален нов избор в президентските избори. 

В същата тази папка има таблица в еxcel формат „доставка на 

машини“, която съдържа информацията по сключения договор с 

„Информационно обслужване“ АД за доставка на допълнителните 

1627 машини, както и рекапитулацията, направена от 

счетоводството, с оглед определянето на общата стойност на тази 

обществена поръчка. 

Колеги, имате ли предложения по текста на спецификацията 

на проекта на решение? 

Подлагам на гласуване приемането на решение относно 

откриване на процедура на договаряне без предварително обявление 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на 

1600 устройства за електронно машинно гласуване, ведно с 

компонентите към всяка машина, както ви беше представено. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 
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Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Колеги, в същата папка е и текстът на покана до трите 

дружества за участие в тази процедура.  

В текста на поканата виждате максималната прогнозна 

стойност; гаранцията за изпълнение; сроковете за изпълнение на 

поръчката – не по-късно от 15 октомври, да са доставени; 

изискванията към участниците. Предложението за краен срок за 

представяне на офертата да е 23 септември, като това е съобразено и 

с работното време на Електронния регистър за обществени поръчки. 

Мястото на провеждане на преговорите ще бъде в сградата на 

Централната избирателна комисия.  

Виждате и приложенията към поканата, а именно ценовото и 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. Ценовото 

предложение трябва да съдържа стойности по пера. 

Имате ли предложения по текста на покана? 

Подлагам на гласуване, както ви я представих. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка трета: Проект на решение относно 

утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на 

СИК в изборния ден в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте с Вашия проект на решение. 

 

Точка 3. Проект на решение относно утвърждаване на 

образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден 
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в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с проектен номер 575 в папка с моите инициали може 

да се запознаете с проект на решение относно утвърждаване на 

образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден 

в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Решението е на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с 

чл. 231 от Изборния кодекс. 

Моля да се запознаете и ако нямате някакви корекции по 

него, да го приемем. То не се различава от предходните избори 

относно отличителните знаци на членовете на СИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Стойчева, имате ли бележки? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 550-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта: Проект на решение 

относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни 

райони в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 4. Проект на решение относно определяне броя на 

мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, в моя папка има проект на решение 

относно определяне броя на мандатите в многомандатните изборни 

райони в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Това решение се приема на основание чл. 247 от Изборния кодекс, 

където се предвижда, че Централната избирателна комисия определя 

броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа 

на единна норма на представителства за цялата страна, в зависимост 

от броя на населението по данни от последното преброяване, което е 

било през 2011 г. 

Предложеният проект на решение е възможно да го приемем 

днес, тъй като днес в „Държавен вестник“ беше обнародван Указ 

№ 246 на президента, с който е определил границите на съответните 

изборни райони. Както казах, броят на мандатите се определя 

съгласно последното преброяване, като броят на мандатите не е 

променян от последните избори. 

Предлагам да приемем този проект на решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект? 

Подлагам на гласуване неговото приемане. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 551-НС/17.09.2021 г. 

Преминаваме към точка пета: Промяна в състава на ОИК. 

Колега Ципов, Вие ли ще докладвате?  

Заповядайте. 

 

Точка 5. Промяна в състава на ОИК. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-47/16.09.2021 г. 

от ПП ГЕРБ за назначаване на Н. Г. П., секретар на ОИК  –

Правец, на мястото на М.      Б.         М., 

освободен с Решение № 523 МИ  от 1 септември на Централната 

избирателна комисия. Към предложението са приложени всички 
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необходими документи: декларации, копие от дипломата за 

завършено висше образование на Н. Г. П. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от 

Изборния кодекс предлагам на вниманието ви следното решение: 

назначава секретар на ОИК – Правец, Софийска област Н. Г. П. 

със съответното ЕГН. На назначения член на ОИК да 

се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Подлагам на гласуване решението относно промяна в състава 

на ОИК – Правец, Софийска област. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

Решението е № 552-МИ/17.09.2021 г. 

Преминаваме към точка шеста: Проект на решение относно 

определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Колега Георгиев, заповядайте. 

 

Точка 6. Проект на решение относно определяне формата и 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрация на независим кандидат за участие в 

изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали може да видите проектен номер 567 – стандартен проект 

за определяне на структурирания електронен вид на списъка на 

избиратели, подкрепящи регистрация на независими кандидати за 

участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

С проекта на решение вървят и два файла с приложения. Единият е в 
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екселски формат като примерен за попълване на съответните девет 

колони и другият – с указание за попълването на Приложение № 1, 

като ще бъдат Приложение № 1 и Приложение № 2. Подчертаният 

текст отдолу няма да бъде част от бъдещото решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да 

се запознаете с проекта, за да изразите становище. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решението, заедно 

с двете приложения. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 553-НС/17.09.2021 г. 

Заповядайте в точка седма: Проект на решение относно 

определяне на формата и структурирания вид на списъците на 

избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати в 

изборите за президент и вицепрезидент. 

 

Точка 7. Проект на решение относно определяне на формата 

и структурирания вид на списъците на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независими кандидати в изборите за президент и 

вицепрезидент. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият проект на решение е с 

проектен номер 568. Решението е също по съответния образец, 

заедно с две приложения – едното е списък за попълване, другото е 

указание за попълване на списъка. Те ще бъдат Приложение № 1 и 

Приложение № 2. 

В този проект на решение се предлага да се определи 

структурирания електронен вид на списъка на избиратели, 

подкрепящи регистрация на независими кандидати в изборите за 

президент и вицепрезидент и двете приложения. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на решение и приложенията към 

него. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 554-ПВР/17.09.2021 г. 

Преминаваме към точка осма: Проект на решение относно 

предложение до президента на Републиката за насрочване на 

частични избори за кмет. 

Заповядайте, госпожо Гергана Стоянова. 

 

Точка 8. Проект на решение относно предложение до 

президента на Републиката за насрочване на частични избори за 

кмет. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В моя папка за днешното заседание 

има файлове с предложено проекторешение във връзка с постъпило 

искане от ОИК – Ветово, с вх. № ЧМИ-15-87/14.09.2021 г. 

Отправено е предложение до президента за насрочване на частични 

избори за кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, към 

което искане са приложени решението на ОИК от 22 януари 2020 г. 

за предсрочно прекратяване мандата на кмета на кметство 

Смирненски, както и решение на Административен съд – Русе, и 

решение на Върховен административен съд, с които се потвърждава 

решението на ОИК, респективно същото е влязло в сила.  

Беше извършена служебна проверка от Централната 

избирателна комисия относно регистрираните по постоянен адрес в 

кметство Смирненски избиратели, които са 3250, поради което са 

налични всички предпоставки и документи за тях. Изготвено е 
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предложение до президента за насрочване на частични избори в 

кметство Смирненски, община Ветово, област Русе. 

Текстът на проекторешението и писмото с предложението до 

президента са в моя папка с номера 570 и 1197. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да 

се запознаете с проекта на решение, с което да предложим на 

президента на Републиката да насрочи частичен избор за кмет на 

кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, както и с 

проекта на писмо, с което да изпратим това решение и цялата 

документация на президента. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение и 

одобряване на писмото, с което да бъде изпратено на президента на 

Републиката за насрочване на частичен избор. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Решението е № 555-МИ/17.09.2021 г. 

Преминаваме към точка девета: Гласуване извън страната. 

Колега Томов, заповядайте. 

 

Точка 9. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, в моя папка от днешна дата е 

качен проект на решение относно условията и реда за образуване на 

избирателни секции извън страната и за назначаване съставите на 

секционните избирателни комисии, който беше разгледан в работна 

група. Нанесени са поправките от тогавашното обсъждане. Проектът 

съответства на аналогичния проект за изборите от 11 юли, няма 

съществени промени, актуализирани са датата и сроковете. 

Предлагам го на вашето внимание и мисля, че няма смисъл да го 

разглеждаме точка по точка. 

Ако има някакви бележки по него, ще ги отразя. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на решение. 

Ако нямате някакви предложения за корекции, моля режим 

на гласуване за приемане текста на това решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 556-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам да ви докладвам няколко 

преписки за сведение. Бих искал да предложа да изпратим с писмо 

до Министерството на външните работи току-що приетото решение, 

за да бъде разпространено от ДКП-а и да се публикува на страницата 

на администрацията на Външното министерство. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

режим на гласуване да одобрим изпращането на копие от това 

решение до Министерството на външните работи, за да бъде 

разпространено чрез тях, тяхната страница, в ДКП и българските 

общности извън страната. 

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

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

Йорданка Ганчева, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-

689/17.09.2021 г., адресирано с копие до нас от господин Марин 

Райков, извънреден пълномощен посланик на Република България в 

Обединеното кралство, изпратено от екип организатори Изборни 

доброволци за секциите в Уимбълдън, Лондон. Те са намерили 

помещение, подготвили са екипи и предложения за участие в 

избирателните секции, които ги имаше на 11 юли, и предлагат да 

бъдат разкрити и на сегашните избори. И трите секции би трябвало 

да влязат в решението ни за разкриване на секции по чл. 14, т. 3. 

Докладвам го за сведение. 
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Докладвам ви паметна бележка относно проведена среща на 

господин Иван Кондов, постоянен секретар с временно 

управляващия посолството на Федерална република Германия у нас. 

Той ни осведомява, че е обсъждан проблемът за разкриване на 

секциите в Германия. Няма ново съдържание извън това, което 

докладвах вчера по повод писмото на господин Кондов относно 

вербалната нота, изпратена от германското Министерство на 

външните работи до МВнР. 

Докладвам писмо с вх. № ПВР-03-3/2/14.09.2021 г. Това 

писмо е от Министерския съвет до господин Светлан Стоев – 

министър на външните работи, с копие до нас във връзка с 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители и разпределението на 

ангажиментите за централизирано осигуряване на книжа и 

материали. Администрацията на Министерския съвет ще осигури 

централизирани книжа и материали за секционните избирателни 

комисии, протоколи, печати, отличителни знаци. В тази връзка 

Министерският съвет моли Министерството на външните работи 

най-късно до 20 септември да заяви необходимите им количества 

книжа и материали. Докладвам го за сведение, тъй като е изпратено 

с копие до нас. Това са докладите ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. 

Преминаваме към десета точка: Машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 10. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

постъпило становище от главния юрисконсулт при дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-06-6-352/17.09.2021 г. Становището 

е относно гаранции за изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари 

между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД. 
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Съгласно т. 7.1.1 от договора „Сиела Норма“ АД е 

представила три гаранции с валидност до 30 септември тази година в 

размер на 5% от общата цена на договора. Съгласно т. 7.4.1., буква 

„б“ от договора, когато като гаранция за изпълнение се представя 

банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност за целия 

срок на действие на договора, плюс 60 дни след крайния срок на 

договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата 

гаранция се удължава или се издава нова. Към настоящия момент 

договорът запазва своето действие.  

От гореизложеното може да се направи извод, че „Сиела 

Норма“ АД трябва да удължи срока на валидност на гаранцията за 

изпълнение с минимум 60 дни, като размерът на удължената 

гаранция да е съобразен с неизпълнената част от договора, 

включваща придобиване от Централната избирателна комисия на 

лицензионни права за приложен системен софтуер за електронно 

машинно гласуване, тоест 5% от тази сума. 

Освен това според т. 7.1.2 от договора 10% от гаранцията за 

изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното 

поддържане, предвидено в договора, а съгласно т. 7.6.1 от договора, 

в случай че представената гаранция за изпълнение е под формата на 

банкова гаранция или застраховка, в срок до 10 дни преди изтичане 

на срока ѝ изпълнителят представя нова в размер на 10% от 

стойността на гаранцията за изпълнение за обезпечаване 

гаранционното поддържане, след което възложителят връща 

оригиналния екземпляр на банковата гаранция или застраховката, 

представена за пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Предвид гореизложеното, представените банкови гаранции 

може да се върнат на „Сиела Норма“ АД след две действия: първо, 

представяне на нова банкова гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 182,507 лв. с валидност минимум 60 дни, считани от срока 

на изтичане на настоящата гаранция за изпълнение – 30 септември 

2021 г. и второ, представяне на банкова гаранция за обезпечаване на 

гаранционното поддържане, предвидено в договора, в размер на 
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близо 180 хил. лв. с валидност съгласно т. 7.11 от договора – 30 дни 

след приключване и приемане на дейностите по гаранционното 

поддържане. 

Въз основа на това становище предлагам да изпратим писмо 

до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че можем да им 

върнем представените банкови гаранции по Договор № 1, след 

представяне на нови банкови гаранции, съответно гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 182 хил. лв. и гаранция за 

обезпечаване на гаранционното поддържане. 

Колеги, с писмото може да уведомим „Сиела Норма“ АД, че 

са длъжни да представят нови банкови гаранции, както ги прочетох. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-23-2/17.09.2021 г. Писмото е от консорциум 

„Българските машини за гласуване“ и с него ни уведомяват, че ще 

участват чрез консорциум в процедура за доставка на нови 

2000 машини, а също така ще участват и в логистиката и 

поддръжката на машините за гласуване на двата вида избори. 

Молят ни да ги информираме как ще се проведе изборът на 

изпълнител на предстоящите обществени поръчки за машините за 

гласуване. 

Тъй като с Решение № 548 и Решение № 549 Централната 

избирателна комисия откри процедури на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на двете обществени 

поръчки, предлагам да изпратим писмо на „Българските машини за 

гласуване“, с което да ги уведомим за двете приети решения. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Войнов, какъв е смисълът да ги уведомяваме, след като 

нашите решения се публикуват незабавно на страницата на 

Централната избирателна комисия и заседанията ни са публични? 

Колеги, становища по предложението на колегата Войнов? 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило 

предложение от Т. Ц. и П. Ж. – външни експерти към Централната 

избирателна комисия, с вх. № ЦИК-06-11-196/16.09.2021 г. 

Предложението е във връзка с писмото на 

„Информационно обслужване“ АД относно осигуряване трето ниво 

отдалечени софтуерни консултации.  

Ще припомня, че в това писмо е посочено, че трябва да 

предложим до 12 експерти, които да отговарят на 12 профила, като е 

препоръчително да се предложат достатъчен брой експерти, за да не 

се получи застъпване на лекции за даден експерт. 

В предложението си Ц. и Ж. ни препоръчват 

четирима специалисти, които могат да 

бъдат включени в софтуерните консултации. Става дума за Н. Ц., 

Д. М., Я. Т. и А. А. Всеки от тях има над 10 

години опит като програмист, като над пет години с платформата 

„Angular“. 

На вчерашното заседание гласувахме писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което им предадохме списък с 

четири експерти, като отбелязахме, че списъкът може да бъде 

допълнен. Тъй като освен Я. Т., когото познаваме, останалите 

трима не са известни на Централната избирателна комисия, 
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предлагам да поискаме от тримата да ни представят СV, след което 

да обсъдим евентуалното им включване в софтуерните консултации. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължаваме с точка 11: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 11. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с 

частичните избори ви предлагам да изпратим писмо до кметовете на 

общини с копие до ОИК и с копие до Националното сдружение с 

оглед на това да има осигурено дежурство от общинските 

администрации. Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по проекта на писмото. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото, 

както е предложен. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само за сведение ви уведомявам, че 

получаваме информация, свързана с организацията на частичните 

местни избори. В деловодството ще бъдат класирани, но моля за 

едно протоколно решение да не се предоставят за резолюция и да не 

влизат на доклад в залата писмата, с които получаваме данните за 

упълномощените членове на ОИК за получаване на бюлетините от 

Печатницата на БНБ, както и на представителите на общините. Да 

възложим на администрацията да се изготви обобщена справка, за да 

можем да изпратим този списък на Печатницата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля режим на гласуване за протоколно решение. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имаме изразено становище от 

Николай Желязков – главен юрисконсулт, по отношение възлагане 

на отпечатването на хартиените бюлетини с вх. № ЦИК-09-

365/16.09.2021 г. Предложението е да се проведе процедура на 

договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент 

и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г.“  

В тази връзка съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) предлагам да изпратим писмо до 

изпълнителния директор на Печатницата на БНБ и да поискаме 

предложение за цена за една бюлетина за изборите за президент и 

вицепрезидент, включително за нов избор, както и цена за една 

бюлетина за изборите за народни представители. Проектът на 

писмото е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля за 

становища по проекта. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера ви докладвах писмото 

на кмета на община Кърджали за сведение. Информират ни за 

невъзможността Печатницата на БНБ да поеме отпечатването на 

изборните книжа извън бюлетините и искаха указания в коя 
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специализирана печатница да се отпечатат необходимите изборни 

книжа. 

Информирах ви, че от други общини също получаваме 

информация за отказ на Печатницата на БНБ. Независимо че няма 

изискване по закон, препоръчително е да се възложи отпечатването 

поне на протоколите на секционните и на общинските избирателни 

комисии на печатница „Демакс“ АД с оглед изискванията по 

защитата на тези протоколи, от една страна, утвърдени със самия 

образец на книга при одобряването с решение на Централната 

избирателна комисия – указанията относно позиционирането на 

маркерите, свързани със сканирането на тези протоколи. Във 

времето имаме информация за проблеми при сканирането в 

случаите, в които печатниците, на които е възложено отпечатването 

на протоколите, използват различен шрифт от този, който е 

нормален, и не създава проблеми при това сканиране. 

По отношение на структурата на фабричните номера, във 

всички случаи може би е добре да изпратим писмо в отговор на 

писмото на кмета на община Кърджали и аз ви предлагам то да бъде 

с копие до всички общини, извън Кърджали, където има частични 

местни избори – да кажем, че липсва законово основание за 

отпечатване в Печатницата на БНБ или друга специализирана 

печатница по смисъла на чл. 209, ал. 1, но с оглед на въпросите, 

свързани с протоколите на избирателните комисии, да посочим 

необходимостта от достатъчно добър опит и професионален 

капацитет на тези печатници и да кажем, че печатница „Демакс“ АД 

е специализирана в това да отпечатва изборни книжа, най-вече 

протоколи на избирателни комисии. Проектът на писмото е във 

вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Солакова? 

Моля, режим на гласуване за приемане на това писмо. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви писмо от секретаря на 

община Плевен, в което поставя въпроси отново във връзка с отказа 

на Печатницата да отпечата изборните книжа и предвид 

специфичните изисквания – задължителни реквизити, в част от 

изборните книжа иска да се предостави информация относно 

определяне реда за сформиране на фабрични номера на формуляри 

на протоколи, приложения, посочени с номер от изборните книжа за 

произвеждане на частичните избори на 3 октомври 2021 г., както и 

видът на полиграфическа защита и място на поставяне. Ето въпроси, 

които общините следва да имат предвид при възлагане на 

отпечатването на изборните книжа и най-вече тези, които трябва да 

имат защита, каквато се изисква при протоколите на секционните и 

на общинските избирателни комисии. 

Знаете, че полиграфическата защита дори не се урежда 

изрично и категорично при сключването на договорите, защото 

трябва да има нещо, което е конфиденциално, да не е познато дори 

на възложителя, за да може да се гарантира тази защита.  

Ние като Централна избирателна комисия не само при 

частичните, но и при общи избори не сме поставяли изисквания и не 

сме определяли такива изисквания относно тази полиграфическа 

защита, нито на мястото на поставяне. Важното е, че трябва да има 

заложено такова изискване, което трябва да бъде изпълнено и по-

скоро е част от технологично решение, предложено от печатницата, 

изпълнител по съответния договор. 

Моля да видите проекта на писмо. Предлагам ви този отговор 

и тъй като община Плевен са възложили на печатница „Демакс“, 

печатница „Демакс“, като изпълнител на поръчката за 2019 г., 

разполага с всички указания, свързани със структура на фабричния 

номер на протоколите на избирателните комисии. Предлагам ви да 

не изпращаме конкретни указания на ОИК. 
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В частта относно полиграфическата защита да посочим това, 

което ви казах преди малко и да посочим примерите като 

микротекст, растер и други по технологично решение на съответната 

печатница. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с предложения проект на писмо и ако имате 

някакви предложения за корекции и промени. 

Моля, режим на гласуване за приемане на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо с вх. № ПВР-23-3/17.09.2021 г., с което към нас се обръща 

участник в изборите като член на секционна избирателна комисия и 

изразява своето възмущение от размера на възнагражденията. В тази 

връзка само ще кажа, че Централната избирателна комисия, освен че 

е орган, който определя размерите на възнагражденията, се 

съобразява със съответните параметри на план-сметката, която се 

одобрява с постановление на Министерския съвет. Докладвам ви го 

за сведение. 

Докладвам изготвена справка от главния счетоводител в 

отговор на писмо от министъра на финансите с указания във връзка 

с текущото наблюдение на финансовото изпълнение на 

инвестиционни проекти със сметна стойност над 50 млн. лв. Срокът 

е днес. Да уведомим министъра на финансите, че Централната 

избирателна комисия не предоставя такава информация, защото 

няма такива проекти и договори. Докладната е с вх. № ЦИК-09-

367/17.09.2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

под докладната е проектът на писмото, както го докладва колегата 

Солакова. 
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Имате ли предложения за корекции и промени? Няма. 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Следващият докладчик е колегата Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председателстваща. 

В моя папка има писмо до министъра на правосъдието. 

Писмото е обичайно, всеки път го изпращаме, с което искаме да ни 

предоставят информация за партиите и коалициите, които получават 

субсидия по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за политическите партии. 

Ние имаме тази информация, но те са ни предоставили за 

първо и второ тримесечие – знаете, че тя се изплаща на тримесечие. 

Проблемът е, че третото тримесечие, в което сме, те не са изплащали 

нищо и не могат да ни кажат на кого са превеждали, но ние ги 

питаме, тоест подчертаваме, че ни е необходима информация за 

партиите и коалициите, получили право на държавна субсидия от 

състава на Четиридесет и шестото народно събрание, за да имаме 

предвид този списък, когато определяме медийните пакети. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на господин Димитров? 

Моля, режим на гласуване за одобряване текста на писмото, 

както го предложи колегата Димитров. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева ); против – 

няма. 

Следващ докладчик е Гергана Стоянова. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви за протоколно 

решение по постъпило искане от кмета на община Лясковец за 

отваряне на запечатано помещение, в което се намират изборни 

книжа от проведените избори за общински съветници и кметове през 

2019 г. В искането е посочено, като към него е представен документ, 

от който е видно, че искането е отправено от разследващ орган по 

чл. 52 от НПК. В тази връзка предлагам проект на писмо, с което да 

уведомим община Лясковец, че в този случай не се изисква 

разрешение от Централната избирателна комисия, съответно 

взимане на решение за това. В моя папка има проект на писмо с 

проектен номер 1214, с което да отговорим, че не е необходимо 

нашето изрично разрешение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на колегата Гергана Стоянова, моля режим на 

гласуване. 

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

Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Останалите неща са само за 

сведение и предвид многото доклади предлагам да останат за 

понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ 

докладчик, колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам ви искане с вх. № НС-14-46/16.09.2021 г., препратено по 

имейл до председателя на Централната избирателна комисия от 

кмета на община Златоград. Желае да му разрешим да отвори 

складово помещение, където се съхраняват всички видове изборни 

книжа и материали от избори 2013 г. до настоящия момент. 
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Искането за отваряне е във връзка с извършена проверка от 

сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД 

на МВР – Смолян, от Районна прокуратура – Смолян.  

Предлагам ви да им изпратим писмо със стандартен текст, с 

което да ги уведомим, че достъпът до запечатани помещения, 

определени за съхранение на изборни книжа, във връзка с искане на 

разследващи органи се осъществява на основание т. 1 от Решение 

№ 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната избирателна комисия със 

заповед на кмета на общината, без да е необходимо разрешение от 

Централната избирателна комисия. В писмото съм описал какви 

документи следва да се съставят. Това е предложението ми за 

отговор – да не е с решение, а с писмо, тъй като попада в хипотезата 

на Решение № 1244-МИ на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, миналата седмица ви 

докладвах писмо с вх. № ЕП-09-46/08.09.2021 г., с което писмо 

Окръжна прокуратура – София, окръжен следствен отдел ни изпрати 

постановление за назначаване на съдебно-графическа експертиза и 

поиска от нас да бъде осигурен достъп на определено от тях вещо 

лице. 

Докладвам ви, че такъв достъп до необходимата 

документация във връзка със съдебно-графическата експертиза е 

осигурен на 14 септември в рамките на работния ден. Докладвам ви 

го с оглед на това да бъде приключена преписката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега 

Георгиев в Доклади по административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка предлагам текст на 

писмо за достъп до запечатано помещение до кмета на община 

Стралджа. Писмото е в папката с мои инициали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението, докладвано от колегата Георгиев, имате ли 

бележки? 
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Подлагам на гласуване писмото до кмета на община 

Стралджа. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Преминаваме към точка: Разни. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 12. Разни. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с вх. № МИ-20-5/10.09.2021 г. е постъпило запитване 

от Б. М. от „Свободна Европа“ във връзка с получени в 

редакцията няколко сигнала от гласоподаватели, които на местните 

избори през 2019 г. са попаднали в списъка на заличените лица, но 

са упражнили правото си на глас по постоянен адрес по силата на 

чл. 40 от Изборния кодекс. Запитванията са по повод извършени от 

СДВР проверки на такива гласоподаватели. Въпросът е подавала ли 

е Централната избирателна комисия подобен сигнал до 

прокуратурата във връзка с местните избори и ако – да, какво е било 

съдържанието на сигнала.  

В папка с моите инициали има проект на отговор до господин 

Митов. Моля да се запознаете с текста. Ако прецените, че има нужда 

от корекции, да ги направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста? Не виждам. 

Подлагам на гласуване текста на писмото. 

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 18,30 ч. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Предвид обема на 

работа по работни групи се наложи да започнем по-късно от 

обявения час. 

На работна група бяха обсъдени проектите на изборни книжа 

за изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители, поради което ви предлагам да допълним дневния ред 

с нова точка 13: Приемане на изборни книжа. 

Имате ли други предложени? 

Подлагам на гласуване допълването на дневния ред с 

допълнителната точка. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

 

Точка 13. Приемане на изборни книжа. 

Колеги, изборните книжа, които бяха разгледани на работни 

групи, са доста голям брой.  

Предлагам ви да приемем решение относно утвърждаване на 

образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като на основание чл. 6, ал. 1 

от Изборния кодекс утвърдим образците на изборните книжа от 

номер 18 ПВР/НС до № 85-НС включително, които са приложени 

към настоящия проект на решение и решението да се обнародва в 

„Държавен вестник“. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. и ще 

бъде изпратено, ведно с приложенията, за обнародване в „Държавен 

вестник“. 

Докладвам ви докладна записка с вх. № ЦИК-09-

370/17.09.2021 г. от директора на дирекция „Администрация“ 

относно изпълнение на Решение на Централната избирателна 

комисия по протокол от днес за сключване на договори с външни 

лица, определени за членове на Комисията по чл. 103 от Закона за 

обществените поръчки, които да участват в договаряне съгласно 

изискванията на възложителя в процедурата с предмет „Дейности по 

техническо осигуряване на машинното гласуване със 

специализираните устройства за машинно гласуване“. 

Предлага се, както и по-рано взехме решение, участие в 

комисията да вземат външните лица Б. Ц. – външен експерт, 

предложен от администрацията на Министерския съвет и А. К. от IT 

експертите, чиито услуги ползваме. 

Предлагам ви да определим възнаграждение по 250 лв. на 

всеки член от комисията с полагащите се осигурителни вноски. 

Общата стойност на разхода е 500 лв. общо за двамата външни 

експерти. По бюджета на Централната избирателна комисия има 

налични средства за извършване на плащания по параграф 

„Персонал по извънтрудови правоотношения“ от план-сметката за 

изборите на 14 ноември 2021 г. Приложени са проекти на договори, 

които са със стандартното съдържание, когато ползваме външни 

експерти в комисиите по провеждане на обществени поръчки. 

Предлагам ви да одобрим проектите на договори и 

предложеното възнаграждение и да ме упълномощите да сключа 
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договори с двете лица, за да може в понеделник, за когато са 

насрочени преговорите, да вземат участие в работата на комисията. 

Подлагам на гласуване направеното предложение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Благодаря ви, колеги.  

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващо заседание за 20 септември 2021 г. от 

13,00 ч. 

(Закрито в 19,50 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


