
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 84 

 

На 20 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 поправка на техническа 

грешка в Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

2. Доклад относно обществена поръчка във връзка с 

дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване. 

Докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно реда на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и 

независими кандидат за изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Любомир Георгиев 

3а. Проекти на решения относно реквизити и начин на защита 

на печатите на РИК/СИК и ПСИК и проект на решение относно 

определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от 

Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Доклад относно изборни книжа. 

Докладва: Емил Войнов. 

5. Проект на решение относно определяне на изискванията 

към организацията и технологията на компютърната обработка на 

данните от гласуването и към издаването на бюлетини с резултатите 

от изборите, включително, от машинното гласуване за изборите за 
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президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

6. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП 

към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, 

издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и 

ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на 

ОИК и създаване на база данни с резултатите от насрочените 

частични избори на 3 октомври 2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

8. Гласуван извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов и Елка Стоянова 

9. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва Елка Стоянова 

11. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Красимир Ципов, Димитър Димитров. 

12. Разни. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова. 
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Заседанието бе открито в 13,00 ч. и ръководено от госпожа 

Матева – заместник-председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден колеги! В залата сме 11 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум и можем да започнем 

днешното заседание. 

От заседанието по уважителни причини отсъства госпожа 

Нейкова поради ползване на отпуск. Останалите колеги ще се 

присъединят към нас всеки момент. 

Виждате дневния ред – качен е във вътрешната папка. Няма 

да го изчитам целия, тъй като е дълъг. Имаме 12 точки. 

1. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. – 

докладва Росица Матева. 

2. Доклад относно обществена поръчка във връзка с 

дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване – 

докладва: Росица Матева 

3. Проект на решение относно реда на списъците с 

избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и 

независими кандидат за изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. – докладва: Любомир 

Георгиев 

3а. Проекти на решения относно реквизити и начин на защита 

на печатите на РИК/СИК и ПСИК и проект на решение относно 

определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от 

Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 

докладва: Севинч Солакова 

4. Доклад относно изборни книжа – докладва: Емил Войнов. 
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5. Проект на решение относно определяне на изискванията 

към организацията и технологията на компютърната обработка на 

данните от гласуването и към издаването на бюлетини с резултатите 

от изборите, включително, от машинното гласуване за изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. – докладва: Емил Войнов. 

6. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

на 14 ноември 2021 г. – докладва: Цветанка Георгиева. 

7. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП 

към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, 

издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и 

ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на 

ОИК и създаване на база данни с резултатите от насрочените 

частични избори на 3 октомври 2021 г. – докладва: Емил Войнов. 

8. Гласуван извън страната – докладват: Цветозар Томов и 

Елка Стоянова. 

9. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов. 

10. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва Елка 

Стоянова. 

11. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Красимир Ципов, Димитър 

Димитров. 

12. Разни – докладва: Цветанка Георгиева. 

Ще ви моля, ако някой желае да бъде включен в дневния ред, 

да заяви. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точката 

„Доклади по административни преписки“. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за включване с два проекта за 

печати на РИК/СИК и на комисиите по чл. 287. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Предлагам да е точка 3а. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Моля да ме включите в точката 

„Доклади по административни преписки“. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И аз имам доклад в точка „Доклади по 

административни преписки“. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да ме включите в „Гласуване извън 

страната“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не 

виждам други предложения. 

Моля, режим на гласуване за приемане на дневния ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, преминаваме към първа точка: Проект на решение 

относно поправка на техническа грешка в Решение № 557-ПВР/НС 

от 17 септември 2021 г. 

 

Точка 1. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г. 

С това решение сме приели част от изборните книжа. 

Проектът е в папка с мои инициали под проектен № 575. Ще ви моля 

да се запознаете с него. Констатирано е, че в две от книгите – 21 

и 25, има допуснати грешки, като е пропуснат записът, касаещ 

изборите за народни представители, а за една от книгите погрешно е 

публикувана, утвърдена под друг номер книга, вместо правилната.  

Предлагам ви да вземем решение, с което да утвърдим нови: 

Приложение № 21-ПВР/НС, Приложение № 25-ПВР/НС и 

Приложение № 76-ПВР съгласно приложенията към това решение за 
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поправка и да отменим утвърдените с Решение № 557 ПВР/НС от 

17 септември 2021 г. Приложение № 21, Приложение № 25 и 

Приложение № 76. 

Моля за вашите становища. Не виждам становища. 

Моля режим на  гласуване за приемане на това решение. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 558-ПВР/НС/20.09.2021 г. 

Преминаваме към втора точка: Доклад относно обществена 

поръчка във връзка с дейностите по техническо осигуряване на 

машинното гласуване на предстоящите избори. 

 

Точка 2. Доклад относно обществена поръчка във връзка с 

дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване на 

предстоящите избори. 

Колеги,  в моя папка, във вътрешната мрежа е качен протокол 

от работата на комисия, назначена със заповед № 15-

АД/17.09.2021 г. във връзка с процедурата по договаряне без 

предварително обявление по дейностите за техническо осигуряване 

на машинното гласуване, логистиката на машините за изборите на 

3 октомври, 14 ноември и при евентуален нов избор.  

В тази връзка ви докладвам, че Комисията се събра днес в 

10,00 ч., както беше решено на предходно заседание, попълни 

необходимите декларации и имахме готовност да водим преговори с 

поканения за изпълнител „Сиела Норма“ АД, но представители на 

„Сиела Норма“ АД не се явиха.  

Ще помоля в тази връзка колегата Войнов да докладва 

писмото, което изпратиха, като във връзка с това писмо ще направим 

и предложение, което се съдържа в протокола. 

Колега Войнов, заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-29/20.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и е във връзка 

с нашата покана за провеждане на преговори. 

След като изказват признателност за отправената покана, те 

молят за удължаване срока за представяне на оферта, тъй като са 

получили поканата след края на работния ден в петък, а в събота и 

неделя те не работели съгласно Кодекса на труда. 

Освен това молят в документацията за поръчката да 

приложим проект на договор и искат методически указания при 

произвеждане на изборите две в едно. Накрая ни напомнят за 

писмата от 19 август и 17 септември с техни индикативни ценови 

оферти. 

Във връзка с това писмо и във връзка с протокола, който 

беше изготвен за работата на Комисията, предлагам да изпратим 

писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че удължаваме 

срока за представяне на оферта до 17,00 ч. на 21 септември 2021 г. и 

ги каним на преговори на 21 септември в 18,00 ч.  

Проектът на писмо е в моя папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

това е съдържанието на следващата част от протокола, който ви 

докладвах – Комисията се обедини да поканим „Сиела Норма“ АД 

утре на преговори.  

Другият вариант, който обсъждахме, беше 22 септември, но с 

оглед на това, че освен почивен е и празничен ден, за да не 

нарушаваме Кодекса на труда, въпреки че Съветът на директорите 

на дружеството – техните правоотношения не се регулират от 

Кодекса на труда, преценихме, че с оглед необходимостта от 

възможност да подготвят оферта е целесъобразно да бъде удължен 

срокът им за подаване на офертата. Предложението ни е да я 

представят до 17,00 ч., за да можем и ние да се запознаем с офертата 

и да сме готови за преговорите. 

Ако сте съгласни, моля погледнете писмото в папката на 

колегата Войнов. 
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Не виждам предложения за други промени в писмото. 

Режим на гласуване за одобряване текста на писмото, заедно 

с допълнението – цитиране на протокола от работата на Комисията. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колеги, по-късно ще ви предложа в тази точка да одобрим и 

проекта на договор.  

Преминаваме към точка трета: Проект на решение относно 

реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партии, коалиции и независими кандидат за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, колега Георгиев. 

 

Точка 3. Проект на решение относно реда за проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, 

коалиции и независими кандидат за изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Проектът е с проектен 

номер 579 в папка с мои инициали. Предложението ми е Комисията 

да приеме решение, с което в I, II и III раздел да бъдат описани 

процедурите за съответните проверки.  

Първо, проверка на списъците, представени от партии и 

коалиции, във втората част – проверка на списъци с избиратели, 

подкрепящи участие на независими кандидати за президент и 

вицепрезидент на Републиката и на трето място, проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи участието на независими 

кандидати за народни представители. 

Решението е около пет страници. Ще ви помоля да се 

запознаете, да проверим датите. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта на решение в папката на колегата 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Първо, проверка на списъците, 

представени от партии и коалиции на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент и/или за народни представители на 

14 ноември 2021 г.  

Предложението е съобразено с досега взиманите подобни 

решения със съответните писма, в случая на директора на ГРАО.  

Моля да видите текста на точките в „брой лица, участвали в 

предходни списъци, проверени за съответния вид избори на 

14 ноември 2021 г.“ – дали така да остане. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази точка имате предвид лицата, 

които участват за тази дата в подписки в други видове избори. 

Значи няма да е „участвали в предходни списъци“, а 

„участващи в списъци, вече проверени за съответния вид избор“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

приемаме ли, че записът е коректен „брой лица, участващи в 

списъци“? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Вторият раздел е Проверка на 

списъците с избиратели, подкрепящи участието на независими 

кандидати в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката. 

Особеностите на втори раздел в сравнение с първи са относно 

имената на кандидатите, инициативния комитет. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Датите 

са проверени. По този раздел нямаме корекции. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Трети раздел е по-различен – 

„Проверка на списъците с избиратели, подкрепящи участието на 

независими кандидати в изборите за народни представители“. 

Разликата е, че тези списъци се подават в съответните райони. 
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Стилът е същият, подчертаният текст ще бъде за изборите за 

народни представители на 14 ноември. Сроковете са същите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Някакви 

други становища и предложения по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 559-ПВР/НС/20.09.2021 г. 

Колеги, преминаваме към точка 3а: Проекти на решения 

относно реквизити и начин на защита на печатите на РИК/СИК и 

ПСИК и проект на решение относно определяне на образец на 

печатите на комисиите по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс в 

изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

По т. 3, т. 4 и т. 5 ще се върнем  по-късно. 

Заповядайте, колега Солакова. 

 

Точка 3а. Проекти на решения относно реквизити и начин на 

защита на печатите на РИК/СИК и ПСИК и проект на решение 

относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 287, 

ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа са и двата проекта. Докладвам ви ги, тъй като няма промяна 

от определените печати в годините за РИК, СИК, както и за 

комисиите по чл. 287, ал. 7.  

Предлагам ви част от съдържанието на текста на печатите да 

е: „Избори ПВР НС 2021“. Не предлагам промяна за формата на 

печатите, както и в структурирането на номерата. Знаете, че 

печатите на СИК и на ПСИК също са с различна форма. Към този 
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момент поради това, че не сме потвърдили образеца на изборна 

книга за маркиране на печатите на СИК, обикновено това е изборна 

книга, препращам само към образците на изборни книжа. Няма да се 

объркат, предполагам, СИК, както и администрациите. Това е, което 

искам да ви кажа по отношение на този проект. 

Докладвам ви и проекта на решение за печатите на комисиите 

по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс. Отново не предлагам промяна 

във формата на печата, а текстът, който да насочва към 

произвеждането на изборите едновременно за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание – ето, в този 

случай стои въпросът – тези комисии са към общинските 

администрации и вече са пълни с печати. Само три избора от тази 

година. Може би трябва да помислим при изготвянето на анализа 

след изборите. 

Госпожо Председател, докладвах и двата проекта, докато Ви 

нямаше, за да може последователно да ги подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по предложените проекти. 

Предлагам да отложим вземането на решение по докладите 

на колегата Солакова за по-късно. 

Преминаваме към точка седма: Проект на решение относно 

определяне размера на възнаграждението за извършена компютърна 

обработка за частичните местни избори. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 7. Проект на решение относно определяне размера на 

възнаграждението за извършена компютърна обработка за 

частичните местни избори. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам ви проект на 

решение относно определяне размера на възнаграждението за 

извършване на компютърна обработка в изчислителните пунктове 

към ОИК от насрочените частични избори на 3 октомври 2021 г. 
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Намира се в моя папка в подпапка „Компютърна обработка частични 

избори“. 

Съгласно Договор № 8 от 13.08.2020 г. между Централната 

избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД за всеки 

конкретен избор за общински съветници или кметове Централната 

избирателна комисия приема такова решение, като 

възнаграждението на преброителя се определя съгласно 

приложението към договора, като има разлика при 

възнаграждението за избори на кмет на община и кмет на кметство. 

Това, което може би ви прави впечатление в проекта на 

решение, е, че за пет общини е предвидено с 84 лв. по-ниско 

възнаграждение. Това е така, защото за тези ОИК не е предвидено 

издаване на нов електронен подпис, тъй като в т. 4 от забележките 

към приложението е отбелязано, че нов електронен подпис не се 

издава, ако вече е бил издаден такъв за ОИК поради провеждането 

на предходни избори. В тези пет общини е имало и частични избори 

в предишните няколко месеца. 

Съгласно приложението за евентуален втори тур се заплаща 

цената за компютърната обработка, намалена с 30% спрямо цената 

за първи тур. 

Накрая в проекта на решение е отбелязано, че 

възнаграждението при произвеждане на частичните избори е за 

сметка на общинския бюджет. Решението е стандартно, което го 

приемаме преди всеки частичен избор. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения проект? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в същата подпапка има писмо за 

кметове. Предложил съм проект на писмо до кметовете на 

съответните общини,  с копие до „Информационно обслужване“ АД, 

с което да ги уведомим, че възнаграждението е за сметка на 

общинския бюджет и се дължи само при извършване на компютърна 

обработка в изчислителния пункт към ОИК. Това писмо също е 

стандартно. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта на решение и писмото? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване за одобряване на това решение и 

писмото до кметовете на общини, с което да им бъде изпратено 

копие от решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 560-МИ/20.09.2021 г. 

Преминаваме към точка осма: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 8. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР-04-01-6-

2/20.09.2021 г., подписано от Д. Ф. от Министерството на външните 

работи, с което сме уведомени, че сформираната работна група 

„Избори“ към Министерството на външните работи иска среща във 

връзка с проблемите, свързани с машинното гласуване в чужбина, за 

утре, 21 септември 2021 г. от 10,00 ч. в сградата на Централната 

избирателна комисия. Посочени са хората, които биха участвали от 

Министерството на външните работи. Това са постоянният секретар 

на Външно министерство господин Иван Кондов, който е 

председател на работна група „Избори“, неговият заместник – 

господин Недялчо Данчев, главен секретар, госпожа Б. С., госпожа 

Е. П. 

Предлагам да приемем това предложение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Томов, малка корекция. Разпределено на госпожа 

Манолова е писмо с вх. № ПВР-04-01-6-11/17.09.2021 г., което е 

изпратено от Д. Ф., с което, след разговор с 

асистента на госпожа Нейкова – припомням, че на 17 септември 
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стана ясно, че от Министерството на външните работи са се обадили 

по телефона и искали среща с председателя на Централната 

избирателна комисия или с определен от нея заместник-председател. 

Ние ги информирахме, че не можем да организираме такава среща 

на 20 септември. В тази връзка е изпратено писмо с входящия номер, 

който ви докладвах, с което се уведомява Централната избирателна 

комисия, че молят срещата да е насрочена възможно най-скоро, тъй 

като има срокове, които текат и проблемът с Германия трябва да се 

реши възможно най-бързо. 

По предложение на госпожа Нейкова сутринта с госпожа 

Солакова подписахме писмо, с което ги поканихме на среща в 

Централната избирателна комисия на 21 септември от 10,00 ч.  

Писмото, което Вие докладвахте, господин Томов, е в 

отговор на нашето писмо, с което ни уведомяват кои представители 

на Министерството на външните работи ще присъстват на срещата с 

Централната избирателна комисия. 

В този смисъл ви моля за протоколно решение за последващо 

одобрение на изпращането на това писмо до господин Иван Кондов, 

постоянен секретар на Министерството на външните работи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

 ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвам ви писмо с вх. ПВР-04-0-

9/20.09.2021 г. от работна група „Избори“, което е по повод наше 

писмо с изх. № ПВР-04-01-2/14.09.2021 г., адресирано до министъра 

на външните работи на Република България, в което отправяме 

питане относно логистиката на машините за гласуване извън 

страната и относно възможностите на Министерството на външните 

работи да осигури транспортирането с дипломатическо карго на 

специализираните устройства за машинно гласуване за 
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предстоящите избори. В отговор на писмото, което цитирах, 

Външното министерство ни информира, че би могло да осъществи 

същите логистични ангажименти, при положение че машините бъдат 

предоставени най-малко 25 дни преди изборите за президент и за 

народни представители извън страната. За втория тур обаче 

мнението на Външно министерство е, че срокът е прекалено кратък, 

за да могат да се обвържат с ангажимент за създаване на логистична 

схема за транспортиране на допълнителни СУЕМГ до СИК извън 

страната. 

Това е в резюме съдържанието на писмото. Мисля, че е 

качено във вътрешната мрежа. Както казах, това е отговор на наше 

запитване и аз ви го докладвам за сведение в тази връзка. Очевидно, 

проблемът трябва да бъде обсъден на утрешната среща. 

Докладвам писмото, с което може би беше добре да започна – 

вх. № ПВР-04-01-10/20.09.2021 г., с което Министерството на 

външните работи ни препраща заповедта, с която е учредена работна 

група „Избори“ с председател Иван Кондов, заместник-председател 

Недялчо Данчев – главен секретар на МВнР, следва списък на 

77 участници в работната група плюс секретариат от четирима 

души.  

В другите точки на заповедта са определени ангажиментите 

на работната група относно кореспонденцията с основните 

институции, които отговарят за изборния процес в България, 

включително и от Централната избирателна комисия относно 

събирането на информация за действащите противоепидемични 

мерки на територията на приемащите държави за изборите и 

сформирането на работни групи за кореспонденция с държавните 

институции, за логистиката при организиране и провеждане на 

изборите извън страната. Това е накратко съдържанието на това 

писмо. Това също докладвам за сведение. 

Последното писмо е с вх. № ПВР-22-8/19.09.2021 г. от Р. 

К.. Тя твърди, че има грешка в Решение № 556, което е 

за условията и реда на организация на изборите извън страната. Аз 
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не виждам грешка, мисля, че в случая госпожа К. не се е 

ориентирала достатъчно добре, че има избори две в едно на тази 

дата, тъй като ни обръща внимание, че освен за президент и 

вицепрезидент сме говорили за избори за народни представители в 

този наш документ. В писмото си казва, че на 14 ноември гласуваме 

само за президент. Докладвам ви го за сведение, тъй като не виждам 

смисъл да отговаряме на такива писма. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова, в точката. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Оттеглям си доклада. Исках само за 

сведение да докладвам писмо, което колегата вече докладва, така че 

нямам друг доклад в тази точка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка девета: Машинно гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 9. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-197/17.09.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него ни 

информират за възможните проблеми и индикативни предложения, 

които имат, както следва. 

Първо, изразяват готовност да доставят на Централната 

избирателна комисия 5 хиляди машини за гласуване на цена 5200 лв. 

на устройство; второ, предлагат да осъществят логистичното и 

техническото обслужване на СУЕМГ за предстоящите избори за 

13 млн. 530 хил. лв., като тук включват и транспорта на машините в 

чужбина; трето, тъй като според тях 9600 машини са тяхна 

собственост, искат да им платим наем за използваните на 11 юли 

машини в размер на 14 млн. 400 хил. лв.; четвърто, в случай че 

Централната избирателна комисия не притежава машините към 

14 ноември, предлагат да ги дадат под наем на цена по 1500 лв. на 

устройство за всеки тур поотделно и пето, искат да им заплатим 

543 хил. лв. за наем на склада на „Карго-партнер“. 
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Тъй като по т. 1 и т. 2 от техните предложения вече имаме 

обявени обществени поръчки, исканията по т. 3, т. 4 и т. 5 предлагам 

да останат за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Госпожо Стоянова, заповядайте в Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № ПВР-10-

3/19.09.2021 г. и свързана с нея втора – вх. № ПВР-10-2/1 сигнал, 

получен от представляващия коалиция ГЕРБ – СДС, за област Варна 

П. Х. Ще ви запозная със съдържанието и според мен по същността 

си представляват сигнал. Тъй като все още не разполагам с пълна 

информация по преписките, докладвам ги за сведение. 

Едното е във връзка с начина на провеждане на консултации 

относно определяне състава на РИК в Трети изборен район – 

Варненски.  

В ПВР-1-3/19.09.2021 г. се твърди, че в изпратената покана 

областният управител е превишил правомощията си, като е въвел 

допълнително изискване за допускане на партии и коалиции в 

насрочените консултации и допълнителни изисквания по отношение 

на документи и заверки на документите. В тази връзка се обръщат 

към нас с искане за даване на указания относно точното прилагане 

на Изборния кодекс. Това е първото, което сме получили. 

Следващото е пак във връзка с консултациите във Варна, 

затова ги докладвам заедно, като се твърди, че на вече 

приключилите консултации, при тяхното провеждане под 

ръководството на областния управител са допуснати нарушения на 

правилата за водене на консултации, защото е било изразявано 

мнение по предложени кандидати. Тъй като не разполагам с 

протокол от проведените консултации, на този етап не бих могла да 

взема отношение по това дали жалбите са основателни или не. В 

тази връзка ги докладвам само за сведение. В следващото заседание 

ще ги докладвам отново, но с проект за решение по същество. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Стоянова, доколкото 

разбрах от доклада Ви, първата жалба, която докладвахте, всъщност 

е имейлът, който получиха членовете на Централната избирателна 

комисия в събота вечер в 18,30 ч. с питане – може би от 

администрацията на Централната избирателна комисия, дали да се 

събираме на заседание, дали да изпратим писмо и дали да оставим за 

понеделник жалбата.  

Аз лично не съм запозната какво развитие имаше по този 

мейл, не видях някой колега да е отговорил и не видях насрочване на 

заседание. 

В този ред на мисли съм съгласна с Вас, че към момента 

освен за запознаване, за нищо друго не можем да я приемем, тъй 

като ние на този етап указания не може да дадем за нещо, за което не 

сме взели отношение, когато е трябвало. 

По отношение на втората жалба или сигнал, карам по спомен 

с оглед доклада Ви, става въпрос за някакви нарушения във връзка с 

проведените консултации за назначаване на РИК в Трети изборен 

район. С оглед така направения Ви доклад аз предлагам освен – по 

никакъв начин не Ви противореча като докладчик да предложите 

отделен проект на решение, те да бъдат взети предвид и да се 

разгледат цялостно с преписката по назначаване на РИК – Варна. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз не виждам на този етап какво бихме 

могли да обсъждаме, като все още не са пристигнали документите от 

консултациите. При всички положения ще трябва да се запознаем с 

протокола от тези консултации, още повече че там от публикации в 

медиите разбрахме – аз лично не съм виждала документи, така че не 

знам какво е фактическото положение. Според публикации в 

медиите там няма постигнато съгласие и при всички положения 

Централната избирателна комисия ще трябва да влезе в ролята на 

орган, който да вземе решение по отношение назначаването на РИК 
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– Варна, съобразно предложенията, направени от партиите, както е 

разписано в Изборния кодекс. 

Все пак, искам да отворя скоба и да я затворя – Централната 

избирателна комисия, доколкото е обвързана с правомощията си по 

закон и в тази процедура влиза в една конкретна роля, не съм много 

сигурна, че би могла да дава указания на областните управители. Тя 

би могла да преценява впоследствие техните действия, доколко са 

били законосъобразни и дали са опорочили процедурата. В случая 

считам, че реално правото на защита на участващите в 

консултациите лица не е по никакъв начин преградено или 

нарушено, тъй като, очевидно е, че тази защита се реализира чрез 

подадените до нас жалби и сигнали. Да, Централната избирателна 

комисия има ангажимент – и законов, и обществен, ако щете, да 

разгледа тези жалби комплексно, заедно с всички останали 

документи, които тепърва ще събираме. На този етап докладвам 

само за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДТАЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Стоянова, с оглед Вашето 

изказване, след като взех думата, под формата на реплика ще Ви 

кажа, че не съм съгласна дали Централната избирателна комисия 

като прилагащ орган може да дава указание на когото и да било 

участник в изборния процес, още повече че по повод 

произвеждането на настоящите избори ние вече дадохме указание с 

наше съобщение на областните управители да пренасрочат 

консултациите, които бяха насрочени за 16 септември, с оглед 

произвеждането на двата вида избора.  

Вие взехте думата и по същество, нека да видим протокола и 

преписката и ще видим за какви нарушения се касае. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

по повод на изпратената на всички ни по мейл жалба, получена в 

Централната избирателна комисия на 19 септември 2021 г., с оглед 

обстоятелството, че първото нещо, по което е подадена жалбата, е 
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пренасрочването на консултациите от областния управител на 

Варна. Както знаем, ние наистина дадохме указания да бъдат 

пренасрочени консултациите, които бяха насрочени за по-ранни 

дати с оглед насрочване на изборите две в едно и да бъдат проведени 

на 19 септември. 

Независимо, че никой от членовете на Централната 

избирателна комисия не изпрати по имейл становище, председателят 

– госпожа Нейкова, ме уведоми, че в този смисъл е изпратено писмо 

на областния управител, но трябваше днес да ми бъде предадено от 

деловодството. До момента не е предадено. Надявам се да ни  бъде 

донесено и да бъде качено в папка с моите инициали, за да ви го 

докладвам. Това се подсетих в момента от доклада на колегата 

Стоянова. В момента, в който ми бъде донесено писмото от 

деловодството на Централната избирателна комисия, ще ви го 

докладвам и ще се запознаете с него. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо 

председателстваща, моля, когато колега докладва, да докладва 

цялата относима информация или поне да се предоставя на 

разположение на докладчика. Колегата Стоянова докладва две 

жалби или сигнала във връзка с назначаването на РИК – Варна. 

Доколкото разбрах от доклада й, тя няма информация какво се е 

случило по първата жалба. Ние като членове на Централната 

избирателна комисия също нямаме информация, че е било изпратено 

писмо. В този ред на мисли правя предложение за отлагане доклада 

на колегата Стоянова по първата жалба с оглед това, че Вие 

изнесохте информация, че е изпратено писмо, за което ние не сме 

уведомени. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Ганчева, както казах, и аз не знам съдържанието на писмото като 

всички останали. От сутринта до момента не ми е донесено от 

деловодството писмото. Когато докладва колегата Стоянова, се 
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сетих, че може би трябваше да го изискам. Ще го поискам, когато 

дам почивка. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Щях да предложа да приключим с 

дебатите по този доклад. Ще окомплектовам цялата преписка и ще 

се постарая да събера всички необходими и налични документи, 

включително и писмото, което, очевидно, ще е част от преписката и 

може би ще има отношение към нея. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка 11: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

 

Точка 11. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение 

ви докладвам писмо-оферта ЦИК-08-48/15.09.2021 г. Става дума за 

защитни маски и ръкавици. То е разпределено и за администрацията. 

Уведомявам ви за сведение. 

За сведение с оглед установяване на съдебна практика по 

прилагането на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) председателят на ОИК – Карлово, ни 

изпраща решение на Административен съд – Пловдив, по адм. дело 

3139/2020 г. – МИ-15-264/15.09.2021 г.  

За запознаване ви докладвам предложение за провеждане на 

процедура за подбор със заемане на длъжност „стенограф“ – една 

щатна бройка: ЦИК-09-366/16.09.2021 г. В тази връзка ще помоля на 

заседание на работна група да обсъдим, включително и предложение 

за основно възнаграждение. 

Докладвам ви за сведение препис от ПМС 

№ 305/17.09.2021 г. за приемане на план-сметката за разходите за 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Получаваме информация за подадени заявки и сключени 

договори за отпечатване на хартиените бюлетини. Само ви 

уведомявам. Имаме протоколно решение за обобщаване само на 
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справката за упълномощените членове на ОИК и оправомощените 

лица от общинските администрации за получаване на бюлетините. 

Когато бъде обобщена справката, ще докладвам, за да бъде 

изпратена на Печатницата на БНБ. 

Докладвам ви писма, изготвени по повод установени 

нарушения при гласуването в местните избори през 2019 г. 

Изготвените писма са до няколко районни прокуратури. Както 

обикновено, ги изпращаме с пълното описание, включително и 

дешифриране на съкращенията, които са използвани в писмото на 

ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Документите, които се намират при нас, са в 

оригинал или заверени преписи на лицата, за които е установено 

гласуване в нарушение или без избирателни права, или гласували 

повече от един път. 

Първата Районна прокуратура е Пазарджик – публикувани са 

във вътрешната мрежа; Районна прокуратура – Перник; Районна 

прокуратура – Плевен; Районна прокуратура – Разград, разбира се, 

чрез административните ръководители; Районна прокуратура – Русе, 

Районна прокуратура – Силистра. Това са писмата. 

Предлагам да ги гласуваме анблок и да ги изпратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложените от колегата Солакова шест 

писма до шест районни прокуратури с идентично съдържание. . 

Моля, режим на  гласуване за одобряване изпращането на 

тези писма. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам преписки, които бяха 

отложени от доклада на заседанието от 17 септември. С вх. № ЕП-
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09-57/15.09.2021 г. постановление за прекратяване на наказателно 

производство на Районна прокуратура – Пловдив, във връзка с 

прокурорска преписка относно престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК. 

При проведените избори за членове на Европейски парламент на 

26 май 2019 г. е констатирано, че лицето, което е гласувало на 

проведените тогава избори, е било с настоящ адрес в Република 

Молдова, респективно не е имало право да гласува. След 

извършените действия е установено, че не е осъществена субективна 

страна от състава на престъплението по чл. 168, поради което 

прокурорът постановява прекратяване на наказателното 

производство, респективно е изпратено до нас. Предлагам за 

сведение постановлението за прекратяване на тази прокурорска  

проверка. 

Следващата преписка за докладване от заседанието от петък е 

с вх. № НР-09-1/15.09.2021 г. – също постановление за прекратяване 

на наказателно производство на Районна прокуратура – Варна, във 

връзка с престъпление по чл. 168, ал 1. от Наказателния кодекс. На 

проведения на 6 ноември 2016 г. референдум в град Варна е 

гласувало лице със заличените от избирателните списъци, дописан в 

избирателния списък. Същото лице е било с ограничено запрещение. 

Междувременно в хода на разследването гласувалото лице е 

починало, поради което прокуратурата постановява, че са налице две 

от основанията за прекратяване на наказателното производство. 

Едното основание е поради това, че лицето е невменяемо с 

поставена диагноза и съответно наказателно не е отговорно и 

другото основание е, че лицето е починало, като прокурорът 

заключава, че производството трябва да бъде прекратено на по-

силното основание и това основание е, че деянието не съставлява 

престъпление поради липсата на субективния елемент от състава му, 

а не поради това, че лицето е починало.  

По отношение лицето секретар на СИК, дописало в 

избирателния списък това лице, което е нямало право да гласува, 

също няма съставомерно деяние по смисъла на текстовете в 
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Наказателния кодекс и предвид това, че всички, установени в Закона 

за административните нарушения и наказания, преклузивни срокове 

са изтекли, предлагам тази преписка за сведение на Комисията 

относно резултата на тези проверки. 

Последното, което също докладвам за сведение, е постъпило 

писмо с копие до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-

265/17.09.2021 г. Това е писмо на ОИК – Борован, до главния 

прокурор на Република България, с което се изисква съдействие или 

предприемане на действие от негова страна по отношение на 

КПКОНПИ, които следва да представят преписка на основание 

постановено решение от Върховен административен съд във връзка 

с производство, водено срещу кмета на община Борован. Това писмо 

е изпратено до Централната избирателна комисия в копие, затова го 

предлагам само за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Ципов, заповядайте в административни преписки. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви, първо, 

вх. № МИ-06-488/17.09.2021 г., с което кметът на община Завет ни 

отправя запитване как да процедира във връзка с постъпило писмо 

от РУ на МВР – Шумен, с което се иска да се предостави 

информация за лице със съответното ЕГН – дали фигурира в 

избирателните списъци при произведените местни избори през 

есента на 2019 г. С оглед на това в моя папка от днес ще видите 

проект на писмо, с което обясняваме, че за да се предостави 

исканата информация, трябва да се осигури достъп до запечатани 

помещение и редът за това се осъществява на основание Решение 

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

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения текст на писмо? 

Моля, режим на гласуване за одобряване на писмото. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви също така 

вх. № ПВР-06-10/16.09.2021 г., с което е изпратено писмо от кмета 

на Район „Централен“, община Пловдив във връзка с предстоящите 

избори за президент и вицепрезидент на републиката да бъде 

осигурено помещение за съхранение в общинската администрация 

на изборните книжа и материали. Писмото е съпроводено и със 

заповед за определяне на комисия, както и протокол на членовете на 

Комисията. 

Докладвам ви също така и писмо от община Варна, Район 

„Одесос“ отново във връзка с отваряне на запечатани помещения. 

Преписката е съпроводена и със заповед на кмета на Район „Одесос“ 

и протокол за отваряне на съответното помещение с изборни книжа. 

Двете преписки ги докладвам за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Димитров, в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, в моя папка има две 

искания от „Информационно обслужване“ АД – да удостоверим, че 

са изпълнили услуга с документ, който се нарича удостоверение. 

Той ще им служи за участието в някаква обществена поръчка. 

Писмото е от Р. П., която е техният експерт по обществени поръчки. 

Те са с идентични съдържания. Отнася се до Договор № 6 от 18 юни 

и до Договор № 7 от 18 юни 2021 г. 

Едното е какво е свършило „Информационно обслужване“ 

АД по отношение поддържането на нашата страница, необходимото 

оборудване за видеоизлъчване, както и по отношение на софтуера и 

автоматичния процес на запис върху сървъра.  

Договор № 7 е за системно администриране и управление на 

320 пощенски кутии в домейна cik.bg.  

Предлагам да одобрим това удостоверение, което е нещо като 

референция. Изпълнили са тези договори. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, аз ви предлагам все пак да имаме становище на 

отговорното длъжностно лице по изпълнение на договорите, защото 

тези референции или бележки бяха изпратени като предложен текст 

от „Информационно обслужване“ АД. Нека да имаме становище от 

длъжностното лице, което отговаря по тези договори, че е изпълнен 

проектът и тогава ще ги одобрим като текст, ако няма предложени 

корекции и ще ги подпише, който трябва. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Оттеглям доклада и ще докладвам 

отново, когато получа това становище. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Войнов, в тази точка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви 

писмо с вх. № ЧМИ-00-37/20.09.2021 г. Писмото е от 

„Информационно обслужване“ АД и с него ни изпращат 

предложение за формата на фабричните номера и оптичните 

маркери за сканиране на протоколите на СИК и ОИК в частичните 

избори на 3 октомври 2021 г.  

Това предложени е идентично на формата, прилаган на 

изборите на 27 юни и тъй като касае отпечатването на протоколите, 

предлагам да го изпратим с писмо на Печатницата на БНБ.  

Проектът на писмо е в моя папка. След направените 

уточнения предлагам това писмо да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В тази 

точка и във връзка с доклада на колегата Стоянова, в папка с 

нейните инициали е качено изпратеното от Централната избирателна 

комисия писмо по повод подадения сигнал на 18 септември от П. 

Х. до Централната избирателна комисия. Доколкото ме 

информира председателят на Централната избирателна комисия, 

след като не е изразено становище по сигнал от членовете на ЦИК, 

съвместно с госпожа Солакова са преценили да върнат отговора, 

който виждате. 
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Докладвам ви го за сведение и моля за последващо одобрение 

на тези действия, а колегата Стоянова ще го включи в доклада си по 

повод жалбата. 

Моля, режим на гласуване за последващо одобряване на 

изпратеното писмо от Централната избирателна комисия до 

областния управител на област Варна. Както виждате, областният 

управител е информиран, че потвърждаваме нашето становище 

консултациите да бъдат проведени на 19 септември и го насочваме 

към изискванията на нашето решение за представените документи. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение за поправка на техническа грешка – в наше 

Решение № 543 по отношение на промени в състава на ОИК – 

Калояново.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега, 

Чаушев, тъй като проектът на решение не е качен, моля да го 

докладвате след почивката, за да бъде качено във вътрешната мрежа 

и колегите да се запознаят. 

Колеги, обявявам почивка. 

Заседанието ще продължи в 16,00 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Колеги, предлагам да направим промени в дневния ред, да 

включим точка за приемане образци на изборни книжа за 

произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември. 
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Докладчици сме колегата Войнов и аз. 

Точките 3а и т.6 да останат за утрешното заседание. 

Моля, режим на гласуване за промените в дневния ред. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, връщаме се нас точка 1. Промяна в състава на ОИК – 

Калояново. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има проект на решение за поправка на техническа грешка – в наше 

Решение № 543 по отношение на промени в състава на ОИК – 

Калояново. Техническата грешка е, че сме записали, че 

освобождаваме член на ОИК – Калояново, а всъщност става въпрос 

за заместник-председател на ОИК – Калояново и трябва да назначим 

В. Д. С. за заместник-председател на ОИК – Калояново. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознахте ли се проекта на решение.  

Моля, режим на гласуване за приемане на предложения 

проект на решение. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колега Чаушев, това е Решение № 561-МИ/20.09.2021 г. 

Колеги, както се разбрахме преди заседанието, докладите 

относно проектите на решения по точка 3а и т. 6 ще останат за 

утрешното заседание. 

Сега преминаваме към точка четвърта: Проект на решение 

относно приемане на изборни книжа. 
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Точка 4. Проект на решение относно приемане на изборни 

книжа. 

В папка с мои инициали е качен проект 582, с който ви 

предлагам да вземем решение да утвърдим образци на изборни 

книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември с номера от 

86-ПВР/НС до № 127-НС включително, които ще бъдат приложения 

към настоящето решение. Решението да се обнародва в „ДВ“. Това 

са книжата, които обсъдихме работно по мой доклад, на колегата 

Войнов, и на колегата Солакова. 

Някакви предложения по проекта на решение? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на тези изборни 

книжа и на решението. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 563-ПВР/НС/20.09.2021 г. 

Преминаваме към пета точка: Проект на решение относно 

определяне изискванията и организацията и технологията на 

компютърната обработка на данните от гласуването и към 

издаването на бюлетини с резултатите от изборите, включително от 

машинното гласуване, за изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 5. Проект на решение относно определяне 

изискванията и организацията и технологията на компютърната 

обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетини 

с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 

33 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия определя 
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изискванията към организацията и технологията на компютърната 

обработка на данните от гласуването. 

В тази връзка в моя папка има подпапка „Решение – 

компютърна обработка“, където има проект на изисквания към 

компютърната обработка. 

Тъй като процесът на компютърната обработка се доближава 

много до процеса, прилаган на изборите на 11 юли, то и 

изискванията са подобни на тези, които приехме за предходните 

избори. Разбира се, в сегашните изисквания е съобразено, че освен 

избори за народни представители, едновременно ще се произведат и 

избори за президент и вицепрезидент на републиката. 

В изискванията има няколко раздела. Първият е „общи 

изисквания“, вторият  раздел обхваща организацията и технологията 

на компютърната обработка на изборните резултати, като има два 

подраздела: първи – обработка на информацията в РИК и втори – 

обработка на информацията в Централната избирателна комисия. В 

третия раздел са описани изискванията към програмно-техническото 

осигуряване. Четвъртият раздел е за информационните изходи и 

предоставяне на резултатите, а в последния – пети раздел, са 

посочени технологичните параметри. 

Виждате, че на няколко места в проекта, където са посочени 

приложенията, които се обработват в РИК, съответно на стр. 5, 

особено на стр. 6 са оставени точки, тъй като преди малко приехме 

съответните изборни книги, там ще бъдат нанесени съответните 

имена на приложенията. 

Моля да се запознаете и ако има забележки, съм готов да ги 

отразя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така предложения проект и приложението към него? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на решението, заедно 

с приложението, както беше докладвано. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Решението е № 563-ПВР/НС/20.09.2021 г. 

Връщам на административни преписки. 

Ще ви докладвам за последващо одобрение, тъй като в петък, 

след приключване на заседанието, публикувахме на интернет 

страницата на ЦИК съобщение, с което указваме на политическите 

парти и коалиции, че от утре, 21 септември 2021 г. започваме 

приемането на документи за регистрацията им за участие в 

предстоящите избори за президент и вицепрезидент и Народно 

събрание. 

Моля за протоколно решение за одобрение публикуването на 

това съобщение. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Заповядайте, колега Солакова, в тази точка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с това, 

че утвърдихме образците на бюлетини за изборите и като се има 

предвид, че следва да съобразим и § 5, т. 8, а именно тези ленти, 

които на гърба се отпечатват за допълнителна защита относно 

номерацията в бюлетината, а лентата трябва да бъде с различен цвят 

за различните видове избори, затова ви предлагам да изпратим 

писмо в частта относно предложение за техническите 

характеристики с оглед на тази разпоредба да се обърнем с молба за 

съдействие до Печатницата на БНБ. Проектът на писмото трябва да 

е в днешната папка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта на писмото, докладван от колегата Солакова? 

Не виждам. 
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Моля, режим на  гласуване да одобряване текста на писмото 

и изпращането му до изпълнителния директор на Печатницата на 

БНБ. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Колеги, във вътрешната мрежа се намира последният вариант 

на проекта на договор по обществена поръчка за логистика и 

техническо обслужване на машинното гласуване за предстоящите 

избори. Той ви беше изпратен по електронните пощи в петък. 

Нанесени са корекциите, които колегите изпратиха, така че ви моля 

да го прегледате и утре в заседание да одобрим проекта, за да може 

да го предадем при преговорите с потенциалния изпълнител. 

С това се изчерпа дневният ред за днес. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото заседание за 

21 септември от 13,30 ч. 

(Закрито в 16,50 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 
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