
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 85 

 

На 21 септември 2021 г. в зала 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния  

 

Д н е в е н   р е д: 

 

1. Проект на решение относно проверка на кандидатските 

листи за президент и вицепрезидент на партии, коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Елка Стоянова 

2. Проект на решение относно единната номерация на 

избирателните секции в Република България за изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Докладва: Гергана Стоянова 

3.  Проект на решение относно реквизити и начин за защита 

на печатите на РИК/СИК и ПСИК; 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 и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г 

Докладва: Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно единната номерация и начина 

на защита на удостоверение за гласуване на друго място за изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Докладва: Георги Баханов 
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5. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

6. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в РИК за участие в изборите на 14 ноември. 

Докладва: Цветанка Георгиева 

7. Искания за отваряне на запечатани помещения. 

Докладва: Гергана Стоянова 

8. Изплащане на възнаграждение на ОИК. 

Докладва: Ерхан Чаушев 

9. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

10. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

11. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Елка Стоянова, Димитър Димитров 

12. Разни. 

Докладват: Ерхан Чаушев, Димитър Димитров, 

Любомир Георгиев, Георги Баханов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Цветозар Томов, Емил 

Войнов, Димитър Димитров, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова – отпуск. 

 

Заседанието бе открито в 13,30 ч. и председателствано от 

госпожа Росица Матева – заместник-председател на Централната 

избирателна комисия.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър 

ден колеги! В залата сме 10 членове на Централната избирателна 

комисия. Налице е необходимият кворум и можем да започнем 

работа. 

От днешното заседание отсъства госпожа Нейкова, тъй като 

ползва отпуск. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно проверка на кандидатските 

листи за президент и вицепрезидент на партии/коалиции и 

инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. – докладва Елка 

Стоянова 

2. Проект на решение относно единната номерация на 

избирателните секции в Р. България за изборите за президент и 

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

докладва Гергана Стоянова. 

3. Доклад относно проект на решение 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 и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 

докладва Севинч Солакова 

4. Проект на решение относно единната номерация и начина 

на защита на удостоверение за гласуване на друго място на изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. – докладва Георги Баханов. 

5. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент 

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

Цветанка Георгиева 

6. Проект на решение относно регистрация на инициативни 

комитети в РИК за участие в изборите на 14 ноември – докладва 

Цветанка Георгиева. 
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7. Искания за отваряне на запечатани помещения – докладва 

Гергана Стоянова. 

8. Изплащане на възнаграждение на ОИК – докладва Ерхан 

Чаушев. 

9. Гласуване извън страната – докладва Цветозар Томов. 

10. Машинно гласуване – докладва Емил Войнов. 

11. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Росица Матева, Елка Стоянова, Димитър 

Димитров. 

12. Разни – докладват: Ерхан Чаушев, Димитър Димитров, 

Любомир Георгиев, Георги Баханов. 

Колеги, има ли някой, който желае да се включи в дневния 

ред? 

Заповядайте, колега Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Подготвил съм два проекта за 

принципни решения: единият е за реда за свикване на заседание и 

начин на приемане на решения и обявяването им от РИК и другият е 

за приемане образеца на електронен публичен регистър на РИК за 

жалбите и сигналите. Моля да преценим дали е необходимо да ги 

включим днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Ципов, дневният ред е доста дълъг – 12 точки, а тези решения не са 

спешни, предлагам да ги качите в проектите на принципни решения, 

за да се запознаят колегите и на следващото заседание да ги 

разгледаме. 

Други колеги? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на така предложения 

дневен ред. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 
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Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

единната номерация на избирателните секции в Република България 

за изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Точка 2. Проект на решение относно единната номерация на 

избирателните секции в Република България за изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Проектът на принципно решение е в 

папка за днешното заседание „Проекти-принципни решения“ с 

проектен № 587-ПВР/НС. В текста на решението са направени 

корекции, като разликата с предходно такова от изборите от 11 юли 

2021 г., е, че е добавено „за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители“.  

Правното основание включва и членовете, касаещи изборите 

за народни представители, за президент и вицепрезидент от 

Изборния кодекс. Коригирани са датите в т. 2, т. 4 и т. 5 съобразно с 

хронограмата. 

Писмото е изпратено от ГРАО, което касаеше някои от 

принципните решения. Там има маркирано единствено в правните 

основания и датите за съобразяване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по така представения проект? Не виждам други 

предложения по проекта. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 564-ПВР/НС/21.09.2021 г. 

Връщаме са на първа точка: Проект на решение относно 

проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на 
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партии/коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 1. Проект на решение относно проверка на 

кандидатските листи за президент и вицепрезидент на партии/ 

коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата и отделно в 

папка „Проекти-принципни решения“ има два проекта на решение: 

589 и 590. 

Започвам с доклад на проект 589 – решение, във връзка с 

проверка на кандидатски листи за президент и вицепрезидент на 

републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и тъй като сме го 

обсъждали на работно заседание, да погледнете дали всички 

направени корекции са нанесени и да го подложим на гласуване, ако 

нямате други бележки. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

някакви предложения по така предложения проект? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 565-ПВР/21.09.2021 г. 

Заповядайте, колега Стоянова, за другия проект. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият проект на решение е пак в 

моя папка и в папка „Проекти-принципни решения“ с проектен 

номер 590. Той е във връзка с проверка на кандидатите, предложени 

от партии/коалиции и инициативни комитети в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 
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Моля да се запознаете с проекта на решение и ако има 

бележки, да ги отразим сега. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението е № 566-НС/21.09.2021 г. 

Преминаваме към трета точка: Проект на решение относно 

реквизити и начин за защита на печатите на РИК/СИК и ПСИК; 

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 и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, колега Солакова, за двата проекта, които вчера 

представихте и отложихме за днес. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа са и двата проекта, които вчера ви представих за 

запознаване и ги отложихме за днес. 

Първият проект е за реквизитите и начина на защита на 

печатите на РИК/СИК, ПСИК за изборите на 14 ноември 2021 г. 

Виждате текста, който трябва да съдържа печатът на РИК; броят на 

печатите за всяка РИК.  

Предвидили сме този печат да се маркира, за което да се 

състави протокол. Разбира се, за всеки допълнителен печат, който е 

необходим за работата на РИК, може да се поиска разрешение от 

Централната избирателна комисия; печатите на СИК, свързани с 

произвежданите избори за президент и вицепрезидент и за народни 

представители; структурата на номерацията за всеки изборен район 

за страната и условно даденият номер за секциите извън страната – 

32, като обичайно с 10% е по-голям от общия брой на секциите при 
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възлагането на тези печати; формата на печатите за секционните 

избирателни комисии – тя е различна от формата на печатите на 

подвижните избирателни комисии. За маркирането на печатите 

имаме Приложение № 96-ПВР/НС от изборните книжа – съставя се в 

началото на изборния ден, когато се маркира ползваният от 

съответната комисия печат. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Решението е № 567-ПВР/НС/21.09.2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, вторият проект на 

решение е за печатите на комисиите по чл. 287 за предстоящите 

избори. Отново надписът, формата на печата, начинът на формиране 

на този номер за комисиите, които се назначават от кмета на 

съответната община и служат за запечатване на помещенията, както 

и за подпечатване на всички документи, свързани със съхранението 

на изборните книжа. Проектът е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта, който също разгледахме вчера? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 568-ПВР/НС/21.09.2021 г. 

Преминаваме към четвърта точка: Проект на решение 

относно единната номерация и начина на защита на удостоверение 

за гласуване на друго място за изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 
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Заповядайте, колега Баханов. 

 

Точка 4. Проект на решение относно единната номерация и 

начина на защита на удостоверение за гласуване на друго място за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща.  

Уважаеми колеги, в папка с мои инициали от днешното 

заседание има качен проект на решение относно единната 

номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на 

друго място (УДГМ) в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Моля да се запознаете. За всички видове избори имаме такова 

решение. Индексът ще е ПВР/НС, като т. 1 от проекта на решение – 

за гласуване на друго място в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., се издава удостоверение за гласуване на друго 

място съгласно образец – Приложение № 35-ПВР/НС от изборните 

книжа, които са утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС на 

Централната избирателна комисия от 17 септември 2021 г.  

Същите ще имат единна номерация на територията на цялата 

страна, като номерацията се състои от девет цифри, подредени в 

групи АА ВВ СС ХХ съгласно решение, което ще приемем днес. 

Също така е упоменато, че се отпечатват на цветна хартия с цветно 

мастило и върху удостоверението се отпечатва уникален фабричен 

номер и микротекст. При мен има копие на технически 

спецификации и изисквания към изработката и доставката на тези 

удостоверения за гласуване на друго място.  

След приемане на решението има и стандартно писмо, което 

изпращаме на Министерския съвет, че сме приели това решение за 

тяхна информация и за съобразяване при изготвянето на 

техническите характеристики на самото удостоверение за гласуване 

на друго място.  
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Считам, че поради спецификата на предстоящите избори, а 

именно две в едно и евентуална втора дата за балотаж, за в бъдеще 

при изготвянето на методическите указания изрично трябва да се 

отбележи, че тези удостоверения не трябва да се прибират от 

секционните избирателни комисии, където има лица, гласували с 

удостоверение на първия тур, а да се направи копие на тези 

удостоверения за евентуална възможност на лицата, които са 

снабдени с удостоверения за гласуване на друго място, да упражнят 

правото си на вот и на евентуалния втори тур-балотаж на 21 ноември 

2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Баханов, решението, което трябва да попълните в Раздел втори на 

Вашето решение, е № 564-ПВР/НС, което приехме преди малко. 

Становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на докладваното от 

колегата Баханов, заедно с писмото до Министерския съвет. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 569-ПВР/НС/21.09.2021 г. 

Преминаваме към точка пета: Проект на решение относно 

регистрация на инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, колега Георгиева. 

Точка 5. Проект на решение относно регистрация на 

инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на 14 ноември 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение, което ще видите в моя папка от днешна дата. Обсъдено е 

на работна група и са отразени всички направени допълнения и 

предложения. 
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Моля да обърнете внимание на т. 2 – това беше едно от 

предложенията, да го уеднаквим с решението за регистрация на 

партии и коалиции във връзка с банковата сметка. 

В т. 10 има нова подточка „б“, която касае списъка на 

членовете на инициативния комитет, представен на хартиен и 

електронен носител. Коригирана е началната дата за регистрацията 

на инициативните комитети в Централната избирателна комисия – 

27 септември 2021 г. и предложението, свързано с обжалването, 

което е в последното изречение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 570-ПВР/21.09.2021 г. 

Заповядайте по точка шеста: Проект на решение относно 

регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Точка 6. Проект на решение относно регистрация на 

инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на инициативни комитети в РИК за участие 

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

също са отразени направените допълнения и корекции по време на 

работната група. Отново в т. 2 имаме уеднаквяване, моля да 

погледнете. Имаме нова точка, подточка „б“ към т. 10 и корекция в 

последното изречение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по така предложения проект. Не виждам. 
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Моля, режим на гласуване за приемане на това решение. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 571-НС/21.09.2021 г. 

Преминаваме към седма точка: Искане за отваряне на 

запечатани помещения. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

 

Точка 7. Искане за отваряне на запечатани помещения. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В моя папка от днешното заседание 

има постъпило искане с вх. МИ-14-16/20.09.2021 г. от кмета на 

община Доспат за отваряне на помещение, в което се съхраняват 

книжа и материали от проведени избори за общински съветници и 

кметове на 27 октомври 2019 г. и на 3 ноември 2019 г. с оглед 

предоставяне на информация и документация по искане на Районна 

прокуратура – Смолян. 

В моята папка има проект на писмо № 1231, с което 

отговаряме, че в случая искането попада в основанията на т. 1 от 

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

комисия, поради което изрично разрешение от Централната 

избирателна комисия в случая за отваряне на помещението не е 

необходимо. Следва същото да бъде извършено по процедурата 

съгласно т. 7.1 до 7.5 и съобразно т. 6 от същото това решение на 

Централната избирателна комисия.  

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим изпращането на писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

запознахте ли се с проекта на писмо? Текстът е стандартен, с който 

отговаряме на общините, когато ни питат едно и също. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 Георги Баханов, Гергана 

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

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Преминаваме към осма точка: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, колега Чаушев. 

 

Точка 8. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-

189/16.09.2021 г. сме получили искане за изплащане на 

възнаграждение от ОИК – Перущица, за проведени две заседания: на 

8 юли 2021 г. и на 26 август 2021 г. И на двете заседания колегите са 

прекратявали правомощия на общински съветници и са обявявали за 

избрани следващите. 

На заседанието на 8 юли 2021 г. са присъствали председател, 

заместник-председател, секретар и 7 членове, а на заседанието 

на 26 август 2021 г. – председател, заместник-председател, секретар 

и 5 членове. По преписката има счетоводна справка и контролен 

лист от нашия финансов контрольор.  

Предлагам да се изплатят възнагражденията на ОИК – 

Перущица, в размер на 994,84 лв. с осигурителните вноски. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Чаушев? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на 

това възнаграждения на ОИК – Перущица. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 Георги Баханов, Гергана 

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

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Докладчикът по точка осма не е в залата. 

Преминаваме към точка десета: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 
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Точка 10. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЧМИ-00-38/21.09.2021 г. от „Информационно обслужване“ 

АД, в което ни молят да потвърдим, че за предстоящите частични 

местни избори данните от машините за гласуване ще бъдат във 

формàта, одобрен от Централната избирателна комисия, версия 1.5., 

която е приложена към настоящото писмо. Молят да ни бъдат 

предоставени и тестови файлове, с които да можем да тестваме 

интеграцията. 

В решението, което вчера приехме, за изискванията към 

компютърната обработка, беше поставен срок 27 септември, когато 

да бъдат предоставени тези файлове. Мисля, че можем да потвърдим 

формàта след преговорите, които ще проведем тази вечер, за да 

уточним това нещо.  

Предлагам писмото за запознаване и на следващото 

заседание да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД. 

Уважаеми колеги, на заседанието в петък докладвах 

предложението на IT експертите към Централната избирателна 

комисия за допълнително включване на специалисти, които да 

получат трето ниво софтуерни консултации, като припомням, че са 

ни необходими до 12 специалисти с различни профили в областта на 

програмирането. Предложените специалисти са изпратили CV с 

вх. № ЦИК-11-45; ЦИК-11-46/20.09.2021 г. и ЦИК-11-

48/21.09.2021 г., които са в моя папка и моля да се запознаете с тях. 

От представените CV се вижда, че и тримата специалисти 

имат богат опит и компетенции в областта на програмирането, 

поради което предлагам да вземем решение да се подготвят 

граждански договори с тримата, а също така и с Я. Т., когото всички 

познаваме, за да могат да получат трето ниво софтуерни 

консултации.  

В договорите да се включат клаузи за конфиденциалност и на 

следващото заседание да ги утвърдим. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за приемане на протоколно 

решение да бъдат сключени граждански договори с четиримата 

специалисти, които да бъдат внесени за утвърждаване в ЦИК. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. ПВР-23-

7/21.09.2021 г. от „Българските машини за гласуване“ и с него най-

настоятелно молят да изслушаме техни представители, като 

настояват изслушването да бъде насрочено за днес. Считат, че 

несправедливо са отстранени от две поредни кандидатствания за 

доставка на новопроизведени български машини с модерни 

технологии и собствен софтуер. 

Тъй като Централната избирателна комисия взе решение за 

обявяване на обществена поръчка за закупуване на 1600 машини, 

като изискването беше да са от същия модел, който беше използван 

на изборите на 4 април и 11 юли 2021 г., изпрати покани до 

производителя на този модел машини и до двамата доставчици на 

тези машини. По тази причина не беше изпратена покана до 

„Българските машини за гласуване“. Що се отнася до искането за 

среща в днешния ден, графикът за работа на Централната 

избирателна комисия в днешния ден е запълнен, поради което 

предлагам това писмо да остане за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по предложението и писмото? Смятате ли, че трябва да 

предвидим среща? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам аргументите, които изказа 

колегата Войнов, наистина за сегашната процедура това е така – 

няма време да търсим друг изпълнител е личното ми мнение. 
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Мисля, че не бива да отказваме предложението за среща, 

което, явно не може да стане днес, но да го приемем по принцип и 

при първа възможност да ги поканим на среща щом имат 

предложение към Централната избирателна комисия.  

Все пак устройствата, с които сега работим, не дават 

основание да разглеждаме като един завършен монополист 

доставчика на тези устройства, които и сега ще закупим. 

Моето предложение е все пак да им отговорим и да им кажем, 

че при първа възможност ще ги поканим на среща.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други 

предложения и становища? 

Колеги, ако няма други предложения, подлагам на гласуване 

предложението на колегата Томов да бъде върнат отговор, че по 

принцип е възможна среща с Централната избирателна комисия, 

като ще бъдат уведомени в какъв ден и ще бъде направена такава 

среща. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 

(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстваща. 

Колеги, искам с отрицателния си вот да кажа, че току-що 

гласувахме едно безсмислено писмо до „Българските машини за 

гласуване“.  

Не съм против среща с когото и да било, но мисля, че това, 

което Централната избирателна комисия прие като решение, 

абсолютно не отговаря на спешността, с която „Българските машини 

за гласуване“ са поискали среща. Щом настояват за днешния ден 

може би имат някаква спешност. Ние им връщаме отговор, с който 

нищо не казваме – да, ще се срещнем, но в обозримото бъдеще. 
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Всъщност не отговаряме на „Българските машини за гласуване“. 

Затова гласувах против това писмо. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

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

09-371/17.09.2021 г., която може да видите в моя папка от 

вчерашното заседание. Докладната е относно представяне на доклад 

за готовността за започване на работа по архивиране на флаш 

паметите от изборите на 11 юли 2021 г.  

Ще припомня, че отпреди 15 дни имаме протоколно решение 

да бъдат извадени всички флаш памети и смарткарти от кашоните от 

произведените на 11 юли избори и данните от тях да бъдат 

архивирани. Специално изпратихме писмо до Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД и те ни предоставиха 10 специалисти, 

които да извършат това архивиране. Директорът на дирекция 

„Администрация“ до петък трябваше да направи доклад докъде е 

стигнала работата и тази докладна записка е в тази връзка. 

В нея е посочено, че до 16 септември включително са 

обработени кашоните, съдържащи флаш памети и смарткарти от 

общо 15 РИК, тоест половината. В записката се обяснява защо 

задачата още не е изпълнена, като главната причина е липсата на 

служители, които да работят по изпълнение на задачата. Отбелязано 

е, че за дейностите по архивирането е осигурена зала, в която да 

работят препоръчаните от ДАЕУ специалисти. 

В заключение директорът на дирекция „Администрация“ 

счита, че процесът по архивиране на данните от флаш паметите от 

произведените избори на 11 юли 2021 г. може да започне, като 

междувременно работата по осигуряване на флаш паметите от 

останалите 16 РИК ще продължи. С оглед липсата на 

административен ресурс, който да се включи активно в достатъчна 

степен в поставената задача, и започващите регистрации в 

Централната избирателна комисия на партии, коалиции и 

инициативни комитети, към настоящия момент не може да бъде 

определен с категоричност краен срок за изпълнението на задачата. 
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Считам, че няма смисъл преди всички флаш памети да бъдат 

извадени да се канят специалистите от ДАЕУ, тъй като те за два-три 

дни ще свършат тази работа. Според мен не може да започнат с тези 

15 РИК-ове и след това да стоят и да чакат. Може би трябва да 

вземем някакви мерки, за да може процесът по изваждане на флаш 

паметите да приключи по-бързо.  

Моля и за вашето становище как да действаме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за предложения съобразно докладната и информацията. 

Доколкото си спомням, до 10 септември трябваше да приключи 

процесът по изваждане на флаш паметите, а към 20 септември 

разбираме, че са извадени едва половината от районните комисии. 

Подкрепям, че няма никакъв смисъл да се канят 

специалистите от Държавна агенция „Електронно управление“ АД, 

при положение че дори и половината флаш памети не са подготвени, 

за да бъде свалена информацията. Въпросът е как да разрешим 

проблема, каква организация да се създаде и кой да извърши тези 

дейности.  

Моля за вашите становища и предложения. 

Един от вариантите е членовете на ЦИК да започнем да 

ровим в кашоните, след като няма кой да го направи. Ще спрем със 

заседанията, с приемането на документи за регистрация на партиите. 

Тези флаш памети трябва да бъдат извадени, за да бъде извлечена 

информацията и да бъдат подготвени за изборите. 

Колеги, моля за становище какво да правим? Как да 

организираме работата, защото, очевидно, от администрацията не 

могат сами да се организират. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, госпожо 

председателстваща, правилно ли чух, че е имало срок, поставен на 

администрацията, който не е бил изпълнен? Срок за извършване на 

тази дейност по окомплектоване на флашките и предоставянето им 

за последващи действия?  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Имам 

спомен, че беше 10 септември. Колегата Войнов може би ще 

потвърди. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай аз бих помолила да бъде 

поискан доклад от директора на дирекция „Администрация“ защо 

този срок не е спазен, какви са причините и как точно е била 

организирана работата. От това, което чух от доклада, не чух една 

основателна причина за това. 

Предлагам да гласуваме протоколно решение, с което 

възлагаме на трима души от администрацията, в протоколното 

решение да бъдат посочени поименно, които в срок до края на 

седмицата, считам, че до този срок биха могли да свършат работата 

трима души, разбира се от Централната избирателна комисия ще 

съдействаме и ще съблюдаваме процеса, но до петък тази работа би 

могла да бъде приключена. 

Това е личното ми мнение и предлагам да гласуваме 

протоколно решение, с което се възлага на трима конкретни души от 

администрацията, под контрола на директора на дирекция 

„Администрация“ до петък тази работа да бъде приключена. 

Също така предлагам, ако в рамките на този времеви период, 

ангажиментът, който ще бъде възложен на конкретните лица, не 

бъде приключен, да се ангажира дисциплинарната отговорност както 

на лицата, на които ще бъде възложено, така и на директора на 

дирекция „Администрация“. Това е персонално предложение и моля 

да го подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо трима, а не пет? Формулата за 

работа – хора за определено време вършат нещо, в случая флашки. 

Защо трима? Ако увеличим бройката хора, ще имаме като резултат 

повече обработени флашки. Защо обаче говорим тези неща тук?  

Ако не можем да осигурим пет, да си наемем от едни стари 

сътрудници двама-трима допълнително. Очевидно тук работата се 
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върши от хора! Повече хора, по-малко време, ето я формулата от 

шести или седми клас задачка за работа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища? 

По принцип съм съгласна с колегата Чаушев, че колкото 

повече хора бъдат определени, толкова по-бързо ще се свърши 

работата, едно и второ, тези хора все пак имат и други задължения, 

които имат да изпълняват и трябва да съвместяват тази работа. Тоест 

не може през целия работен ден да се очаква да вършат само това. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако колегите преценят, и петима души 

биха могли да се включат, а моето лично мнение е, че и трима могат 

да я свършат до края на седмицата. Нека да са и петима, но държа да 

бъдат поименно посочени в протоколното решение. Протоколното 

решение да им бъде връчено срещу подпис и в него изрично да е 

отразено, че в случай на неизпълнение ще бъде ангажирана и 

дисциплинарна отговорност. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Стоянова? 

Вариант А – подлагам на гласуване предложението и после 

посочваме имената, така ли? 

Моля, режим на гласуване да бъдат определени пет човека от 

администрацията, които съвместявайки задълженията си, да се 

разпределят така, че до петък да бъде свършена останалата част от 

работата по отделянето на флаш паметите от предходните избори. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колеги, сега очаквам предложения за петимата служители, на 

които да бъде възложено изпълнението на работата 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам директорът на 

администрацията въз основа на взетото решение да състави график 
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съобразно ангажираността на всичките тези пет човека и със срок от 

– до, в рамките на еди-какво си време да внесе предложението, тъй 

като от докладната записка разбрах, че, очевидно, има представа кой 

какво работи.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Чаушев, ако сте съгласен, бих предложила, с оглед обстоятелството, 

че днес сме вторник и трябва да бъде изпълнено протоколното 

решение до петък, да възложим изпълнението на директора на 

дирекция „Администрация“, която да възложи на тези пет души по 

график, определен от нея,  с определени часове, в които всеки ден 

съответните служители да работят по тази задача, който да бъде 

внесен допълнително в ЦИК. 

Колеги, моля режим на гласуване за приемане на това 

предложение. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –  1 

(Йорданка Ганчева). 

Колега Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах „против“ и двете 

решения, които току-що приехме, не защото съм против 

администрацията да си върши работата и директорът на дирекция 

„Администрация“ да си изпълнява поставените задачи в срок, а 

защото, гласувайки и водейки се от мотива да наложим 

дисциплинарни наказания, за които също не съм против, когато има 

достатъчен повод за това, не обърнахме внимание, че в докладната, 

която колегата Войнов докладва, всъщност се сочи за липса на 

административен ресурс и се обръща внимание, че за предходните 

избори приблизително 50% от служителите в администрацията са се 

включили, като сме наели на граждански договори и лица, и около 

15 служители от Държавната агенция „Електронно управление“ АД, 

което според мен, за да свършим работата, в действителност може 
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би беше добре да подпомогнем администрацията по някакъв начин, 

предвид че се сочи липса на административен ресурс. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов, продължете. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-15-743/19.09.2021 г. Писмото е от А. М., който, като член 

на СИК прави няколко предложения относно машините, 

информационните материали. Предложенията са доста, няма да ги 

изброявам всичките, можете да се запознаете с тях. Част от тях са 

неприложими, тъй като противоречат на Изборния кодекс, но в 

някои от тях може да има нещо рационално; част от тях са във 

връзка и с разяснителната кампания. Ще дам копие от писмото на 

колегата Томов във връзка с разяснителната кампания, ако може 

нещо да се използва от идеите. Докладвам го за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря. Колеги, връщаме се на точка девета: Гласуване извън 

страната. 

Заповядайте, колега Томов. 

 

Точка 9. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, няколко писма за сведение ще 

ви докладвам. За повечето от тях стана дума при срещата с 

представители на Външното министерство.  

Най-напред, имаме писмо с вх. № ПВР-04-01-7-

2/21.09.2021 г., в което ни уведомяват за съобщение до средствата за 

масова информация, което възнамеряват да публикуват. То беше 

обсъдено на срещата днес и според мен имаше резонни предложения 

от наша страна относно редакцията на това съобщение. 

Имаме също писмо от госпожа М. В., председател на 

Инициативен комитет за отваряне на изборна секция в град Бамберг 

във Федерална република Германия. Уведомява ни, че са дали 

организация за откриване на секцията. Писмото е адресирано до 

президента Румен Радев, до посланика на Република България в 
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Германия, до председателя на Централната избирателна комисия с 

копие до генералния консул на Република България в Мюнхен. Този 

Инициативен комитет подлага под съмнение информацията, която са 

получили от генералния консул в Мюнхен, относно вербалната нота 

на германското Министерство на външните работи, с която се 

определят 40 адреса, на които да се разкрият избирателни секции за 

парламентарните избори в България. 

Говорих по телефона с госпожа В., за да я уверя, че 

съмненията им са неоснователни и мисля, че няма нужда от отговор, 

защото всъщност това е информацията, която тя искаше да научи – 

дали действително има такава нота. 

По отношение на условията за разкриване на секция в 

Бамберг, това е въпрос, който Централната избирателна комисия 

предстои да обсъди. Вярно е, че секцията влиза сред секциите, които 

следва да бъдат разкрити по чл. 14, т. 3 на Изборния кодекс, но, от 

друга страна, съществува ограничението, което германската страна 

изисква от нас. Когато обсъдим въпроса за секциите в Германия, 

може би тогава следва да обсъдим въпроса за откриване или не на 

секция в Бамберг. 

Имаме и препратено писмо от посолството в Берлин с 

вх. № ПВР-04-01-7-1/21.09.2021 г., в което е направено предложение 

за това кои да бъдат 40-те секции, които да бъдат разкрити съгласно 

изискванията на германската страна.  

На работното обсъждане дискутирахме този въпрос и моето 

предложение е този въпрос, респективно това предложение, да бъдат 

разгледани на работно заседание на 23 септември, преди датата 24-и, 

на която трябва да вземем решение относно разкриването на секции 

по чл. 14, т. 3 на Изборния кодекс. 

Ще докладвам за сведение вх. № ПВР-04-01-6-2/20.09.2021 г., 

с което работна група „Избори“ към Министерството на външните 

работи ни уведомява кои са хората, които ще участват в проведената 

вече среща. Това са нещата, които имах да докладвам. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще се включа със свързан доклад, тъй 

като днес е пристигнала преписка с вх. № ПВР-01-1/21.09.2021 г. от 

Администрацията на президента. Тя е свързана с доклада на 

колегата Томов, затова сега се включвам. Докладвам за сведение, 

тъй като госпожа В. е изпратила писмото си до няколко органа, в 

това число и до президента, и до Министерството на външните 

работи. От Президентството препращат нейното писмо с молба да 

бъде взето отношение. Очевидно, вземаме отношение и на работна 

група ще се обсъжда ситуацията в Германия. На този етап докладвам 

само за сведение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка 11. Доклади по административни преписки. 

 

Точка 11. Доклади по административни преписки. 

В тази точка ще ви докладвам постъпила жалба от 

„Българските машини за гласуване“ с вх. № ПВР-23-6/21.09.2021 г. 

Жалбата е срещу наше Решение № 549-ПВР/НС/17.09.2021 г. и е до 

Върховния административен съд. Административната преписка е 

окомплектована и ще бъде изпратена във Върховния 

административен съд, след като бъде подписано съпроводителното 

писмо. Докладвам го за сведение. 

Другият ми доклад за сведение е писмо от „Информационно 

обслужване“ АД, с вх. № ЧМИ-00-36/19.09.2021 г., с което ни 

уведомяват, че във връзка с наше писмо, с посочен номер, в секцията 

на интернет страницата на Централната избирателна комисия, 

Раздел „Частични избори“ е активирано заявлението за гласуване с 

подвижна избирателна кутия за избиратели, поставени под 

задължителна карантина или изолация. Докладвах това писмо за 

информация. 

Също така за информация докладвам писмо от Народното 

събрание с вх. № ЦИК-02-55/17.09.2021 г., с което от Народното 
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събрание ни уведомяват, че исканата от нас зала № 132, където 

следва да бъдат настанени представителите на ДАЕУ, за да извличат 

данните от флаш паметите, за които по-рано стана дума, може да 

бъде предоставена на Централната избирателна комисия за ползване. 

Това също е за сведение. 

Преди почивните дни беше изпратен проектът на договор по 

обществена поръчка за логистично осигуряване и техническо 

обслужване на машинното гласуване в изборите, респективно на 

3 октомври, на 14 ноември и при евентуален нов избор на 

21 ноември 2021 г. Договорът е във вътрешната мрежа в днешно 

заседание. Ще ви моля да го одобрим, за да може евентуално при 

преговорите следобед да бъде връчен на потенциалния изпълнител. 

 Обръщам ви внимание, че на стр. 5 ще попълним номера на 

постановлението на Министерския съвет, което вече излезе и въз 

основа на което ще бъдат предоставени средствата при сключване на 

договор за изпълнение на тази обществена поръчка, като в синьо са 

маркирани допълнително въведени нови точки по инициатива на 

колегата Войнов, по мое предложение и на колегата Нейкова. Ще ви 

моля да ги погледнете. 

Колеги, ако няма предложения по проекта, моля режим на 

гласуване за одобряване на този проект, който да бъде предоставен 

като проект на договор по обществената поръчка на евентуалния 

изпълнител. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Имам още един доклад. В папката с моите инициали има 

проект на съобщение, което да качим на нашата интернет страница, 

а именно коя е банковата сметка на Централната избирателна 

комисия, по която да се внасят депозити за регистрациите на 

партии/коалиции, инициативни комитети, тъй като, независимо, че 
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сме ги посочили в нашите решения, се обаждат от партиите и 

коалициите. Те са свикнали банковата сметка да я има и на нашата 

интернет страница.  

Моля, режим на гласуване да одобрим съобщението да бъде 

публикувано на нашата страница. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колега Димитров, заповядайте в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във вчерашната ми папка има две 

постъпили писма – вх. № ЦИК-00-309, и вх. № ЦИК-00-310,  с които 

„Информационно обслужване“ АД иска да му се подпише 

удостоверение за извършени услуги по два договора – Договор № 6 

и Договор № 7. Тъй като стана въпрос, че нямаме становище от 

администрацията, днес сме получили становище от Р. Ц. с 

вх. № ЦИК-09-372/21.09.2021 г., тъй като договорите се изпълняват 

в полето на нейните отговорности. Тя е добавила, че изпълнението 

на задълженията по цитираните договори е извършвано качествено и 

в срок без значение на времевия диапазон. Такива договори са 

сключвани през 2018-а, 2019-а, 2020-а и 2021 г. и ако сме имали 

някакви бележки, сме щели да потърсим сътрудничество с други. 

Отнася се до поддържането на нашата страница и поддържането на 

страниците на РИК-овете.  

Общата стойност, тъй като са два различни договора, е 

29 520 лв. годишно. Двата договора са идентични. 

Предлагам да одобрим издаването на това, което се нарича 

удостоверение, а предходно се е наричало референция. Тъй като те 

ще участват в някаква друга обществена поръчка, а в референцията 

има само подпис на председателя може би трябва да добавим и 

секретар, както обичайно издаваме документите. 
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Предложението е да одобрим тези два текста на референции 

за изпълнена услуга, които „Информационно обслужване“ АД 

очаква от нас да издадем. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

чухте предложението на колегата Димитров – Централната 

избирателна комисия с протоколно решение да одобри издаването на 

тези удостоверения на „Информационно обслужване“ АД, които ще 

са им необходими при участие в обществени поръчки. 

Ако нямате други предложения, моля режим на гласуване за 

приемане на това решение. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-14-

71/21.09.2021 г. от кмета на Хитрино, който е поискал да му 

разрешим да отключи помещението във връзка с разпореждане на 

Районна прокуратура – Шумен. 

Ще му отговоря с един ред – да погледне Решение № 1244, 

където ясно е описано кога автоматично може да отвори.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата има проект 

на писмо – връщам на доклад едно писмо, което за четвърти път 

получаваме от СДВР, сектор „Разследване“ на Икономическа 

полиция от старши разследващ полицай К., който няколко пъти иска 

да му бъдат предоставени документи.  

В последното си писмо отново се обръща към нас с искане да 

му предоставим оригинал на стр. 144 от списъците на лица, 

подкрепящи участник в изборите на 4 април 2021 г. Няколко пъти 

сме изпратили заверени копия и сме уведомили разследващия 

полицай, че оригиналът, в случай на необходимост от ползване, е на 
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разположение и може да бъде предоставен на място в Централната 

избирателна комисия всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,30 ч. 

 Проектният отговор е в същия смисъл, като следващите две 

искания в писмото му са по отношение предоставяне на данни за 

бивши членове на Централната избирателна комисия. Това са нови 

въпроси, които той досега не е поставял. Затова в проекта на писмо в 

последния абзац му пишем, че ние не разполагаме с актуални 

мобилни телефони на бившите колеги от Централната избирателна 

комисия и можем да му предоставим само имена и ЕГН, тъй като по 

силата на служебното си положение може да борави с лични данни – 

имам предвид разследващия полицай. Аз не разполагам с актуални 

телефони, освен с телефон на единия от колегите. 

Моля да прецените какъв точно обем от данни следва да 

предоставим. В писмото съм малко по-обстоятелствена, защото 

колегата ще бъде доста улеснен в последващата си дейност по 

разследването, ако е запознат с процедурата по регистрация на 

участниците в изборния процес и каква точно е функцията на 

Централната избирателна комисия, на ГРАО при извършването на 

проверка.  

Моля да погледнете писмото и ако сте съгласни да бъде 

изпратено в този вид, да одобрите изпращането, за да тръгне още 

днес. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта на писмо? 

Ако нямате предложения по текста на писмото, моля режим 

на гласуване за одобряване на изпращането му. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против –  1 (Йорданка Ганчева.) 

Преминаваме към точка 12: Разни. 

Заповядайте, колега Чаушев. 
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Точка 12. Разни. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви 

информация за сведение. Текстът е в моя папка с вх. № НС-22-24-45. 

Става въпрос за една преписка между гражданин и институции по 

отношение на един билборд от старите избори. 

Гражданинът иска да се премахне и съответно да се накажат 

някои хора и партии. Преписката върви между община Балчик – 

съответният областен управител. По същество, след сигнала на 

гражданина билбордът е премахнат, а гражданинът не е доволен от 

това, че не е наказана съответната партия.  

Докладвам преписката за сведение. Билбордът е премахнат, а 

останалото е извън компетенциите на Централната избирателна 

комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Димитров, в тази точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Получени са писма с вх. № ЦИК-

07-99; ЦИК-07-93 от Асоциацията на органите за управление на 

избори в Европа (АСЕЕЕО) по повод на годишната конференция. 

Написали сме, че не можем да участваме в нея, но нямаше как да не 

участваме в срещата на Изпълнителното бюро, което предхожда с 

една седмица годишната конференция. 

Докладвам, че срещата онлайн се състоя около половин час. 

Проблемът е, че няма кой да поеме председателството, защото това 

означава, че следващата годишна среща се домакинства от поелия 

председателството. Засега румънците остават председатели и те ще 

организират следващата среща. Ако има някакво движение по 

въпроса със смяна на председателя, ще се решава на общо събрание, 

което е на 28 септември 2021 г. Знаете, че в него ще има част, която 

ще е присъствена – в Букурещ, и онлайн. Ще направя всичко 

възможно да бъда на срещата онлайн. Всичко това докладвам за 

сведение. 
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Припомням ви, че с вх. № ЦИК-07-961 ни напомнят, че 

Международният център за парламентарни изследвания (ICPS) 

организира програма, която се занимава с издаване на сертификати 

за борба с тероризма и екстремизма. Вече съм я докладвал за 

сведение и евентуално за запознаване. 

Имаме писмо с вх. № ЦИК-07-101/20.09.2021 г., с което ни 

уведомяват, че Централната избирателна комисия на Молдова е 

променена, тъй като са изтекли петте години от мандата ѝ. В новия 

състав са избрани петима от възможни осем членове, тъй като 

опозицията е отказала да участва в номинациите и гласуването на 

новия състав на комисията. 

Последно ви докладвам писмо с вх. № 07-100/20.09.2021 г. 

Вътрешният одит на Европейската комисия ни е помолил да 

попълним една анкета, която аз ще направя и тогава ще ви 

информирам какво е съдържанието. Въпросникът е много кратък и 

може да го видите също в моя папка. Това е за запознаване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Георгиев, заповядайте в точка Разни. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № ПВР-10-

4/20.09.2021 г., което може да видите в папката с мои инициали, от 

госпожа Д. от името на „Българска работническо-селска партия“ – 

БРСП във връзка с попълването на файловете, таблиците и 

приложенията, които сме дали, към съответните решения за формàта 

и структурирания електронен вид на списъците с избиратели, 

подкрепящи съответните регистрации. Подготвил съм и проект на 

отговор, с което по същество отговарям, че приложенията към всяко 

от тези решения може да се използват за улеснение на попълващите 

съответните файлове. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ще докладвам свързан доклад във 

връзка с „Българска работническо-селска партия“ – БРСП. Чух, че 
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колегата има доклад относно попълване на списъците с данните на 

избиратели, подкрепящи администрацията. Имам запитване от Г. И. 

с вх. № ПВР-10-2/17.09.2021 г. 

В случай че направим списъци на граждани, подкрепящи 

регистрацията на партия за президентски и парламентарни избори – 

Приложение № 6, но в последния момент се отказва от участие в 

президентските избори, Приложение № 6 ще важи ли за 

парламентарните избори?  

Предлагам да го обсъдим и евентуално да допълним отговора 

по това запитване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да изразите становище по подготвения проект на писмо и дали 

да бъде допълнен, като бъдат описани и двете писма. 

Предлагам да бъдат два отделни отговора.  

Подлагам на гласуване проекта на писмо на колегата 

Георгиев, който виждате в папка с неговите инициали. 

Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на 

това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

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

Колега Баханов, предлагате ли нещо да гласуваме, или да 

остане за сведение този въпрос? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Както е зададен въпросът, считам, че 

ако се направи обща регистрация за двата вида избора, няма как да 

се откаже да участва в президентските след това. Единствената 

хипотеза да не участват в президентските е, ако не издигнат 

кандидат. Предлагам да остане за сведение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

има ли други предложения? Не виждам. 

С това изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото за 

23 септември, четвъртък, 2021 г. от 10, 00 ч. 

(Закрито в 15,30 ч.) 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Росица Матева 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


