
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 88 

 

На 27 септември 2021 г. в зала 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание при следния дневен ред: 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно реда за свикване на заседания 

и начина на приемане на решения и обявяването им от РИК в 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Красимир Ципов 

2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронни публични регистри на жалбите и сигналите, подадени до 

РИК, постановените по тях решения и указания за окомплектоване 

на преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Докладва: Красимир Ципов 

3. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

4. Проект на решение относно регистрация на партия 

„Движение за права и свободи“ за участие в изборите за президенти 

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

Докладва: Елка Стоянова 

4а. Проект на решение относно регистрации на партии и 

коалиции за участие в предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

5. Разяснителна кампания. 

Докладва: Елка Стоянова 
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6. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

7. Доклад по обществена поръчка за логистика на машините 

за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Елка Стоянова 

9. Доклади по административни преписки 

Докладват: Елка Стоянова, Севинч Солакова 

10. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 13,10 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и господин Димитър Димитров – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 14 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум – откривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Проект на решение относно реда за свикване на заседания 

и начина на приемане на решения и обявяването им от РИК в 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. – докладва Красимир Ципов. 
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2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронни публични регистри на жалбите и сигналите, подадени до 

РИК, постановените по тях решения и указания за окомплектоване 

на преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. – докладва Красимир Ципов. 

3. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов. 

4. Проект на решение относно регистрация на партия 

„Движение за права и свободи“ за участие в изборите за президенти 

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

докладва Елка Стоянова. 

5. Разяснителна кампания – докладва  Елка Стоянова. 

6. Гласуване извън страната – докладва Цветозар Томов. 

7. Доклад по обществена поръчка за логистика на машините 

за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. – докладва Росица Матева. 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват Росица 

Матева и Елка Стоянова. 

9. Доклади по административни преписки – докладват Елка 

Стоянова, Севинч Солакова. 

10. Разни – докладва Димитър Димитров. 

Колеги, имате ли предложения за допълване? Няма. 

Подлагам на гласуване така представения проект на дневен 

ред. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, преди да започнем по точките от дневния ред, давам 

думата за спешен доклад на колегата Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 
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Уважаеми колеги, във връзка с предстоящите частични 

избори на 3 октомври, тъй като времето все пак ни притиска, 

предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което във 

връзка с преговорите по обществената поръчка, открита с Решение 

№ 548-ПВР/НС, да им изпратим списък на избирателните секции с 

машинно гласуване на частичните избори на 3 октомври 2021 г. и 

един брой СД, съдържащо електронните бюлетини за частичните 

избори. Писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако нямате 

бележки по текста на писмото, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да изпратим писмо и до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги помолим да 

параметризират 305 смарткарти за 61 СУЕМГ, като приложено да им 

изпратим 305 броя смарткарти и списък с избирателните секции, в 

които ще има машинно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По писмото до 

„Информационно обслужване“ АД имате ли бележки? Не виждам. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмо до „Демакс 

Ди Пи Ай“. Писмото е във вътрешната мрежа, моля да го гласуваме 

и да поискаме бюлетините във връзка с машинното гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли писмото? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-23-10/24.09.2021 г. 

от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност за 

разузнавателните служби на Българската народна армия, с което ни 

молят във възможно най-кратък срок, след назначаване на 

Районните избирателни комисии, да изпратим списък с трите имена, 

ЕГН, длъжност на лицата в съответната комисия на всички 

председатели, заместник-председатели, секретари и членове на РИК. 

Предлагам ви да изпратим списък с данните, посочени в 

писмото, в отговор на тяхното писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, сега преминаваме към дневния ред. 

По точка първа: Проект на решение относно реда за 

свикване на заседания и начина на приемане на решения и 

обявяването им от РИК в изборите за президент и вицепрезидент и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Ципов.  

Определям господин Димитров да води заседанието за 

кратко. 
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Точка 1. Проект на решение относно реда за свикване на 

заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от 

РИК в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви проект на 

решение под номер 568 относно реда за свикване на заседания и 

начина на приемане на решения и обявяването им от районните 

избирателни комисии в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Проектът е стандартен. Моля да се запознаете и ако имате 

някакви бележки, да ги обсъдим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, коментари по предложения проект?  

След направените уточнения по чл. 70, ал. 5, моля да 

преминем към гласуване. Направеното уточнение е заложено в 

Изборния кодекс. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 618-ПВР/НС/27.09.2021 г. 

Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

приемане на образец на електронни публични регистри на жалбите и 

сигналите, подадени до РИК, постановените по тях решения и 

указания за окомплектоване на преписките по жалбите срещу 

решенията на РИК в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Господин Ципов, заповядайте да докладвате. 

 

Точка 2. Проект на решение относно приемане на образец на 

електронни публични регистри на жалбите и сигналите, подадени до 



7 

РИК, постановените по тях решения и указания за окомплектоване 

на преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, отново в моя папка от днес 

може да видите проект под № 569 – проект на решение за приемане 

на образец на електронни публични регистри на жалбите и 

сигналите, подадени до Районната избирателна комисия, 

постановените по тях решения и указания за комплектуване на 

преписките по жалбите срещу решенията на РИК в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Отново проектът е стандартен, като тук ви обръщам 

внимание, че съм предложил в образеца да има два отделни 

регистъра за жалбите и сигналите, подадени до РИК, отделен 

регистър за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

отделен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК в 

изборите за народни представители. 

Моля да се запознаете с проекта. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, мнения по предложения проект? Няма. 

Подлагам на гласуване приемане на електронния регистър 

във вида, в който господин Ципов го предложи. 

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 № 619-ПВР/НС/27.09.2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта: Проект на решение 

относно регистрация на партия „Движение за права и свободи“ за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 
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Госпожо Стоянова, заповядайте да докладвате. 

 

Точка 4. Проект на решение относно регистрация на партия 

„Движение за права и свободи“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали от 

днешна дата има проектен номер 639 за регистрация на партия 

„Движение за права и свободи“ за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Движение 

за права и свободи“, подписано от представляващия партията 

Мустафа Сали Карадайъ в качеството му на представляващ 

партията, заведено под № 3 на 24 септември 2021 г., в регистъра на 

партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Приложени са всички изискуеми документи, в това число 

удостоверение за актуално правно състояние на партията, 

удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на 

представляващия партията; образец от печата на партията; вносна 

бележка за 2500 лв. по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК за единия вид избор, 

вносна бележка за депозит по чл.129, ал. 1, т 1 от ИК за другия вид 

избор; удостоверение за открита банкова сметка; декларация за 

определяне на лице, което отговаря за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията; списък, съдържащ имена, ЕГН 

и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията. 

Наименованието на партията е заявена последния начин: 

„Движение за права и свободи“ – ДПС. 

От извършената проверка в ГД ГРАО, резултатите, от която 

са пристигнали при нас, се установява, че е изпълнено условието на 

чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК за наличие на не по-малко от 

2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, поради 
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което, предвид това, че са налице всички изисквания на закона и 

Решение № 545-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. за регистрация на 

партията, предлагам решение с диспозитив: Централната 

избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Регистрира партия „Движение за права и свободи“ за участие 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината е: „Движение за 

права и свободи“ – ДПС.“ 

Това е проекта на решението. Виждам, че съм допуснала 

техническа грешка в диспозитива и ще я поправя. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, други коментари има ли освен автокорекцията в 

диспозитива и другата техническа корекция? Няма изказвания. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 620-ПВР/НС. 

Преминаваме към точка пета от дневния ред: Разяснителна 

кампания. 

Заповядайте отново, госпожо Стоянова. 

 

Точка 5. Разяснителна кампания. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В папка от днешно заседание, 

в отделна папка извън инициали има папка „Разяснителна 

кампания“, в която има материали от колегата Стойчева и от мен. 

Моля да ги погледнете. Това, което трябва да направим сега е да 

гласуваме одобрение за подготовка на документи във връзка с 

обявяване на обществени поръчки за възлагането на изработката на 

разяснителните материали. Нека да си дадем пет минути, за да се 
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запознаем със съдържанието на папката и да коментираме, ако нещо 

не е ясно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Предлагате да се запознаем с предложенията за  разяснителна 

кампания или с текстовете? Предлагате да одобрим този формат, но 

без да вземем решение, така ли да  разбирам? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Това, което искам да предложа на 

Комисията, е да се спрем конкретно на нещата, които ще бъдат 

възлагани в процедурата по обществена поръчка и на нещата, които 

се възлагат по друг ред. Трябва да ги разграничим, за да можем да 

подготвим документите за обществената поръчка и тя да бъде 

задействана. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Искате да се съгласим или вземем решение за нещо като концепция 

за работа върху разяснителната кампания. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ще ни трябва обществена поръчка за 

изработката на слоган, лого тип, за банери с одобрената визия за 

сайта на Централната избирателна комисия и за публичното 

пространство – медии, фейсбук. Трябва да бъдат изработени, поне 

според предварителните работни групи, които правихме, четири 

броя видео, четири броя радиоклипове, три броя 2-минутни видеа с 

елементи на анимация и евентуално други неща, които да бъдат 

включени в предмета на поръчката като плакат, обучителни клипове, 

обучителните видеа за СИК-овете също биха могли да бъдат или към 

поръчката, или отделно да бъдат възложени на БНТ. Това са неща, 

които на работни групи ги обсъждахме, а сега просто ви въвеждам. 

Във файл „Предложение за кампания“ последната точка е по 

отношение на практическите действия, които би трябвало да 

приемем, за да ревизираме разяснителната кампания. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Този плакат е за машинно гласуване и трябва да върви с всяка 

секция, в която има машини, за да сме сигурни, че това ще бъде 



11 

доставено. Като се доставят машините, няма как да не се достави 

плакатът, ако „Сиела Норма“ АД ще изработи този плакат. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: На база на предходния ни опит от 

изборите на 11 юли, от нещата, които сме видели, че реално имат 

практическа полза, не просто да се правят неща, които да се отчитат 

като дейност, няма смисъл от купища дейности. Достатъчно е да има 

две-три, пет и те да са ефективни.  

В този смисъл клиповете и видеоматериалите, които бяха 

изработени и бяха разпространени в публичното пространство, 

имаха ефект и мисля, че се посрещнаха доста добре от 

гласоподавателите.  

По отношение на видео и радиоклиповете, още в първа точка 

ще видите видовете клипове, които се предлагат, както са изброени, 

като за гласуването с машина предлагаме два клипа. Защо? Заради 

особеностите на процеса, който предстои, вероятно времетраенето 

на стандартен клип няма да е достатъчно, за да бъде описана цялата 

дейност, която е необходимо да бъде поднесена на избирателя. В 

този смисъл предлагам кратък клип за гласуване с машина, като той 

ще бъде само с маркиране на основни действия, без да има подробно 

разяснение как натискате това, натискате онова. 

Тридесетсекундният клип трябва да казва: На изборите на 14-

ти ще има два избора. Вие ще имате възможност да изберете 

изрично дали за единия, дали за втория или за двата едновременно, 

тоест основни, маркиращи неща. 

В другия, по-подробния, 45-секундният, защото това е 

оптималната дължина на клип, която може да бъде възприета без да 

натовари, ще обяснява вече в по-големи детайли какво се случва. 

Това са кратките клипове. 

Извън това, 2-минутните видеа – само ще маркирам, клипът 

на бял фон с момичето със синята блуза е един от най-добре 

приетите клипове в публичното пространство според обратната 

връзка с хората, които са го гледали. Затова предлагам да направим 

още веднъж такова 2-минутно видео и да преценим дали то да е само 
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едно или да са повече. В подточките на т. 2 са посочени вариантите 

за такива 2-минутни  видеа. 

Гласуване с машина, гласуване извън страната, гласуване по 

настоящ адрес сме го маркирали, но мисля, че не се налага да 

правим такъв, защото тази информация може да влезе в другите 

материали, пък и вече почти няма човек, който да не е запознат с 

гласуването по настоящ адрес. В общи линии това са основните 

неща, които би трябвало да предприемем като действия. 

Искам да направя едно уточнение. В момента коментираме и 

ще се спрем, надявам се, на бройките на видовете материали, а за 

самото съдържание ще си направим допълнително работно 

заседание. Пак повтарям, това е в суров вид, пълнежът е правен на 

база на това, с което разполагаме като информация в момента.  

Моля да абстрахирате детайлите и да обърнете внимание 

само на бройката и вида на материалите, и начина, по който ще бъде 

провеждана разяснителната кампания.  

Примерните текстове са съвсем примерни и имат за цел да 

покажат единствено дължината и съдържимото – как би изглеждал 

един такъв текст, защото сценарият за тези клипчета също е чат от 

сложността на процеса. На практика трябва да преценим какво точно 

ще кажем и колко ще кажем, за да се впишем във времето, 

необходимо за изработването на тези клипове. 

По отношение на визуалните материали предлагам и ако се 

обединим около това, съдържанието да бъде следното: клип за хора 

с увреждания – 30 секунди; клип за ковид мерките – 30 секунди; 

клипове за гласуване с машина два броя, от които единият – 

30 секунди, а другият – до 45 секунди. Отделно 2-минутни видеа, в 

които да има един за гласуване с машина, един конкретно за 

гласуване извън страната и един, който да е изобщо за протичането 

на изборния процес в секцията при гласуване в хипотеза на два вида 

избора. 

Това е по първа и по втора точка в предложението за 

разяснителната кампания. 
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Отделно към седма точка, когато се прехвърлим, по 

отношение на обществените поръчки. Там говорим за обществена 

поръчка за изработка на слогън, логотип, банери с одобрена визия за 

сайта на Централната избирателна комисия и за публичното 

пространство и четири броя видео и 4 броя радио-клипове; 3 броя 

видеа, които могат да влязат в предмета на обществената поръчка, 

но могат да бъдат и извън нея, в зависимост от това, което решим. 

Ако решим да ги възложим на БНТ, те няма да влязат в 

обществената поръчка, а ще бъдат по другата програма – по 

договарянето с БНТ, като национална телевизия, отделно плакат за 

гласуване, който преди малко коментирахме, че ние ще си го 

изработим. Според мен този плакат може да влезе като проект, 

защото в предмета на обществената поръчка, който се готви, е 

включен и един печатен материал, така че бихме могли да си 

одобрим визията и дизайна на този плакат и да го възложим, заедно 

с обществената поръчка, на този, който ще изработва и другите 

неща, да изработи и плаката. 

Клиповете, които ще подготвим, изобщо видеоматериалите, 

които могат да бъдат излъчвани на екран, къде могат да бъдат 

излъчвани безплатно? На десет места. 

Извън това, ако ще се излъчват в ефирни телевизии, това са 

три телевизии, които са посочени в предложението. Направих си 

труда да отворя един сайт, в който има рейтинг на телевизиите по 

цял свят, включително и на българските, за да погледна коя с каква 

гледаемост е и въобще дали си заслужава да харчим тези пари за 

нещо, което няма да има възвръщаемост.  

Предложенията, които са дадени за ефирните телевизии, са на 

база на рейтинга, който съм видяла в този сайт. Разбира се, винаги 

стои на обсъждане този въпрос и това не са окончателни варианти. В 

информационните радиа има две радиа, които предлагаме, а 

отделно, не знам дали си заслужава, да се прави платена кампания в 

интернет сайтове, при положение че нашият сайт е публичен, 

фейсбук страницата ни е публична и този материал достатъчно 
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широко среща интереса на медиите по принцип. Отделно 

брифингите, които Централната избирателна комисия дава, също 

насочват вниманието към разяснителна кампания. Това също е 

въпрос на допълнителна преценка – дали да се правят такива 

кампании, но те реално нямат отношение към предмета на 

обществената  поръчка. Този разговор си позволяваме с колегата 

Стойчева да го повдигнем конкретно заради това, че трябва да се 

инициира първата стъпка, а тя е определяне на това какво ще  

правим, с кого ще го правим, за да знаем обществената  поръчка с 

какъв предмет ще бъде и с кого ще се пристъпва за сключване на 

договор за съвместно сътрудничество. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз принципно 

нямам против всичките тези предложения, но ми се струва, че с цел 

определяне на бюджет въобще за обществена поръчка и 

обществените поръчки, които трябва да стартират, имаме ли 

изготвен медиен план. Примерно имаме да излъчваме пет клипа сто 

пъти. Това струва в тази телевизия толкова, в онази толкова, толкова 

за националния ефир. В тази сметка може би трябва да предвидим и 

текста на чл. 199а за провеждане на разяснителна кампания, че 

всички доставчици трябва да предоставят безплатно на Централната 

избирателна комисия не по-малко от 15 минути седмично в периода 

на подготовка и произвеждане на изборите. Тоест как използваме 

тези 15 минути. 

Според мен сега можем да вземем протоколно решение за 

клиповете и видеата като видове разяснителни материали, а вече 

самите параметри – на кого, каква обществена поръчка, с какъв 

предмет, какъв диапазон – и финансов, и времеви дори, след като 

имаме медиен план. Трудно бихме могли да вземем решение сега, 

което да влезе в рамките на една обществена поръчка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Медийният план е следващата стъпка, за 

която ще говоря. На база на това, което сега ще одобрим като 

параметри, действия и видове материали, които ще се изработват, 

ще се направи такава сметка и тя ще бъде предложена, заедно със 
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становище по отношение на предмета на обществената  поръчка и 

всички останали неща, които са необходими. 

Ако на база на коментарите досега, позволите да предложа, 

госпожо Председател, да прецените дали да не гласуваме поне това, 

за което сме се  разбрали до момента: трите клипа по 30 секунди за 

хора с увреждания; ковид-мерки и гласуване с машина плюс още 

един клип 45 секунди гласуване с машина, като в момента гласуваме 

само вида, а съдържанието допълнително ще обсъдим. 

Отделно три 2-минутни видеа – гласуване с машини, 

гласуване извън страната, за разяснителна кампания, насочени към 

избирателите и трето – изборен процес в секция за гласуване при 

произвеждане на два вида избора. Това са варианти за 2-минутни 

видеа – едно за гласуване с машини, едно за гласуване извън 

страната за избирателя и едно обучително. Дотук говорим само за 

материали, насочени към избирателя. 

За обучителните клипове ще говорим отделно. Сега говорим 

само за избирателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада, 

който беше направен и материалите, които бяха предоставени на 

вниманието на Централната избирателна комисия, ще  подложа на 

гласуване Централната избирателна комисия да одобри като видове 

материали по разяснителна кампания, изработването на 30-секунден 

клип за гласуване на хора с увреждания; 30-секунден клип за 

гласуване на лицата, поставени под карантина или задължителна 

изолация или така наречения клип „ковид-мерки“; 30-секунден клип 

„гласуване с машина“ и още един такъв материал „гласуване с 

машина“ – до 60 секунди, като той може да бъде и в рамките на 

45 секунди. Това е въпрос на последващо решение. Освен тези 

клипове, да бъдат изработени два видеоматериала с 

продължителност до 2 минути, които ще бъдат насочени към 

избирателите за гласуване в страната и за гласуване извън страната. 

Колеги, имате ли други предложения по вида на 

разяснителните материали, клипове и видеоматериал, които да бъдат 
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част от разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия? 

Колеги, тъй като по-продължително обсъждахме въпроса за 

видовете клипове и видеа, които Централната избирателна комисия 

трябва да изработи за разяснителната кампания, подлагам на 

гласуване като видове материали да изработим следното: видео и 

радио клипове, тематично насочени към хората с увреждания, ковид 

мерки и гласуване с машина, като тези три материала са 30-

секундни; видео и радио клип до 60 секунди „гласуване с машина“, 

като този клип в зависимост от финалното решение може да бъде и с 

дължина до 45 секунди, както и изработване на видеа с 

продължителност до 2 минути, тематично определени в три 

категории: гласуване с машини, гласуване извън страната и изборен 

процес в избирателната секция при произвеждане на двата вида 

избори на 14 ноември. 

Имате ли друго предложение?  

Всичките тези материали ще бъдат предмет на една и съща 

обществена поръчка, заедно със слоган и лого тип. 

Допълнете моето предложение и ще го подложа на гласуване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай правя предложение за 

допълнение към това, което изброи госпожа Нейкова – да гласуваме 

изработката на слоган, логотип и съответно банери с одобрена визия 

за сайта на Централната избирателна комисия и за публичното 

пространство, за да гласуваме в общност предложението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Моля, режим на  гласуване с протоколно решение да приемем 

възлагането за изработване на тези видове клипове и 

видеоматериали, като вече те ще бъдат по-детайлно залегнати в 

документацията по обществената поръчка, която ще бъде 

стартирана. 

Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, връщаме се към точка трета: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 3. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми  колеги, постъпил е 

протокол от експертите към Централната избирателна комисия 

П. Ж. и Т. Ц. с вх. № ЦИК-06-6-356/27.09.2021 г. 

Това е констативен протокол относно получаване и проверка на 

комплектността на софтуер, предаден на Централната избирателна 

комисия от „Сиела Норма“ АД по Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. 

Експертите са извършили проверка на получените на 

31 август от „Сиела Норма“ АД файлове. В резултат от проверката и 

след предоставянето на всички софтуерни части и документация е 

установено, че системният и приложен софтуер имат възможност да 

се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния 

кодекс, без намеса на доставчика. В протокола експертите са 

посочили установените при проверката на изходния код неща.  

Заключението на експертите е, че всички софтуерни части на 

софтуера по Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. са предадени. 

Предлагам да приемем констативния протокол на експертите 

и да възложим на юристите да подготвят окончателен приемо-

предавателен протокол по Договор № 1 в частта за приложния и 

системния софтуер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

протокол, който ни е представен от господин Желязов и господин 

Цолов по предложението на колегата Войнов предлагам да одобрим 

протокола от тяхната работа, свързан с получаване и проверка на 

софтуера, предаден от Централната избирателна комисия в 
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изпълнение на Договор № 1 от 6 февруари, както каза и 

докладчикът, последната софтуерна част беше предадена с 

вх. № ЦИК-06-6-347/от 31 август 2021 г. и само ви припомням, че 

имахме протоколно решение този технически носител да бъде 

прочетен и верифициран съвместно с представител на изпълнителя, 

и да възложим чрез директора на дирекция „Администрация“ на 

юристите от звено „Правна дейност“ да подготвят проекта на 

приемо-предавателен протокол между Централната избирателна 

комисия и „Сиела Норма“ АД в тази част от договора – приемането 

на работата, свързана с предаването на приложния и системен 

софтуер. 

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 (Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Георги Баханов, Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

с вх. № ЧМИ-00-38/21.09.2021 г. Припомням, че писмото е от 

„Информационно обслужване“ АД и с него искат да потвърдят 

приложения за предстоящите частични местни избори формат за 

данните от машинното гласуване, който да потвърдим, и да им 

предоставим текстови файлове, с които могат да тестват 

интеграцията. 

След преговорите, които проведохме във връзка с 

обществената поръчка, със „Сиела Норма“ АД, предлагам да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги 

уведомим, че потвърждаваме, че за предстоящите частични избори 

на 3 октомври 2021 г. форматът на данните от машинното гласуване 

ще бъде версия 1.5 и че текстовите файлове ще им предоставим на 

29 септември 2021 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо до „Информационно обслужване“ АД имате ли 

предложения? Няма. 

Подлагам на гласуване така направеното предложение от 

господин Войнов. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-04-03-9/26.09.2021 г. от ГД ГРАО и с него в отговор на 

наше писмо ни изпращат информация за адресите на избирателните 

секции, както и броят на избирателите по избирателни секции за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември. 

Предлагам двете таблици да бъдат публикувани на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия, като в раздела 

„Избори за президент и вицепрезидент и народно събрание на 

14 ноември 2021 г.“ да се разкрие рубрика „За избирателите“ и там 

да бъдат публикувани таблиците. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Предвид предстоящата работна среща в 15,00 ч. прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия, което ще 

продължи в 16,30 ч. 
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(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия малко по-късно от 

обявения час поради продължилата работна група по въпроси, 

свързани със стартиране на заявлението за гласуване извън страната. 

Имате ли предложения по дневния ред за допълване предвид 

документите, които постъпват в Централната избирателна комисия. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, моля да ме 

включите в регистрация на коалиция за участие в предстоящите 

избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще направим нова 

точка 4а: Проекти на решение относно регистрация на партии и 

коалиции за участие в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Друг колега ще има ли доклад в тази точка? 

Ако няма други предложения, моля режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Продължаваме с дневния ред. 

Колега Войнов, има ли останали доклади в точка трета: 

Машинно гласуване. 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да докладвам 

резултатите от работата на Комисията за разглеждане на офертите и 

провеждане на преговори по обществената поръчка с предмет 

„Доставка на 1600 СУЕМГ…“ – няма да чета цялото заглавие на 

предмета. 

На 24 септември комисията разгледа получените две оферти 

от тази поръчка – офертата от „Информационно обслужване“ АД и 

от „Сиела Норма“ АД. Комисията констатира, че всички изисквания 



21 

в офертите са изпълнени с изключение на предложените цени за 

изпълнение на поръчката. И двете оферти надхвърляха 

максималната прогнозна стойност на поръчката, която е 

9 млн. 500 хил. лв. 

Тъй като процедурата е на договаряне, комисията взе 

решение на основание чл. 67 от Правилника за приложение на 

Закона за обществените поръчки да проведе преговори с 

допуснатите участници, на които да им даде възможност да 

коригират предлаганата обща цена. 

На 25 септември комисията проведе преговори с двамата 

участника – „Информационно обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД 

след проведен жребий за поредността на преговорите. И двамата 

участника поотделно заявиха, че не могат да намалят предлаганата 

от тях цена и с това преговорите приключиха. 

За работата на комисията са съставени протоколи, които 

може да видите в моя папка с номера: Протокол № 1, Протокол № 2 

и Протокол № 3, а също така и доклад от работата на комисията. 

Само ще кажа, че в заключение на доклада комисията предлага 

процедурата да бъде прекратена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на колегата Войнов – всички документи, протоколи от работата на 

комисията, включително подадените оферти от „Информационно 

обслужване“ АД и „Сиела Норма“ АД са на ваше разположение в 

мрежата за днешното заседание, както и проектът на решение за 

прекратяване на процедурата по договаряне за доставка на 

1600 СУЕМГ. 

Предвид разпоредбите на Закона за обществени поръчки, а 

именно чл. 110, ал. 1, т. 7, нямаме друг вариант за решение освен да 

бъде прекратено, тъй като и двете оферти надвишават максималната 

прогнозна стойност. 

Имате ли други предложения? 

Колеги, първо, по доклада за резултатите от работата на 

комисията имате ли становища, бележки? 
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Моля, режим на гласуване за приемане доклада за 

резултатите от работата на комисията, която беше назначена, по 

процедура „Договаряне без предварително обявление“ с предмет 

доставка на 1600 устройства за машинно гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, тъй като имаме решение, с което приемаме доклада 

от работата на комисията, ще помоля господин Войнов, като 

председател на комисията, да ни представи за утвърждаване доклада 

и приложените към него документи. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в моя папка има проект на решение 

относно прекратяване на процедура на договаряне без 

предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с 

предмет, за който стана дума. 

В проекта на решение са изложени мотивите, които ви 

докладвах при доклада за работата на комисията. 

Предложението за решение е да се прекрати процедурата на 

договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на 1600 специализирани устройства“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на това решение. 

Ако нямате бележки по проекта на решение, моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 621-ПВР/НС/27.09.2021 г. 

Колеги, във връзка с току-що приетия доклад от  работата на 

комисията по тази обществена поръчка и приетото решение за 
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прекратяване, вероятно ще се наложи да стартираме нова процедура 

за доставка на машини, която дали ще бъде в същите, или различни 

параметри, е въпрос на решение. 

Предлагам с писмо да уведомим министъра на финансите за 

резултатите от тази обществена поръчка, както и причините, поради 

които тя е прекратена и да поискаме становище относно 

параметрите, в които може да се разполага Централната избирателна 

комисия, при евентуална обществена поръчка за доставка на 

машините, така че да бъде спазена в максимална степен и 

бюджетната дисциплина за разходване на публични средства, и 

Законът за обществените  поръчки, тъй като, когато приехме нашето 

решение за откриване на тази процедура, все още не беше прието 

решението за план-сметката, в която вече са предвидени определени 

финансови ресурси за изборите, с които ние сме длъжни да се 

съобразяваме.  

Предлагам в този смисъл да бъде подготвено и изпратено 

писмо до Министерството на финансите, за да можем да получим 

отговор преди стартиране на обществена поръчка за доставка на 

допълнителен брой машини. 

Ако сте съгласни с това предложение, моля режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Преминаваме към точка четвърта а: Проекти на решения 

относно регистрация на партии и коалиции за участие в изборите. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 4а. Проекти на решения относно регистрация на 

партии и коалиции за участие в изборите. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам ви протокол от извършена 

проверка на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители, 

насрочени за 14 ноември 2021 г., а именно на коалиция ГЕРБ-СДС, с 

вх. № ПВР-04-03-14/27.09.2021 г. 

От извършената проверка, видно от протокола, налице са 

законовите изисквания и необходимият брой коректни подписи за 

регистрацията на коалицията за участие и в двата вида избора на 

14 ноември 2021 г.  

Регистрацията е заявена със заявление, което е заведено под 

№ 2 на 26 септември 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., като към заявлението са 

приложени всички изискуеми документи по закон и наше решение 

за участие на коалицията в двата вида избора на 14 ноември 2021 г., 

а именно за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС от 21 септември 

2021 г., като коалицията се състои от две партии – партия ГЕРБ, и 

партия Съюз на демократичните сили. 

Заявлението е подписано от представляващия коалицията 

господин Бойко Методиев Борисов, като коалицията се представлява 

от  господин Борисов, както и от лица, които са изрично 

упълномощени от господин Борисов за конкретни действия. 

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално 

правно състояние на партия ГЕРБ – два броя, за съответния вид 

избор със съответните изходящи номера; удостоверение за актуално 

правно състояние на партия Съюз на демократичните сили от 

17 септември 2021 г. – два броя, за съответния вид избор; 

удостоверения от Сметната палата със съответните изходящи номера 

от 21 септември 2021 г. на партия ГЕРБ за внесени от партията 

финансови отчети за 2018-а, 2019-а, 2020 г. за двата вида избора; 
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аналогични удостоверения от Сметната палата за партия Съюз на 

демократичните сили; образец от печата на партия ГЕРБ; образеца 

от печата на партия Съюз на демократичните сили; образец от 

подписа на представляващия партия ГЕРБ, както и образец от 

подписа на представляващия партия Съюз на демократичните сили; 

образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС. 

Коалицията няма печат. 

Колеги, правя си автокорекция, в т. 15 и 16 ще бъдат 

„банкови документи от „Банка ДСК“ АД за внесени безлихвени 

депозити по смисъла на чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс в 

размер на по 2500 лв. за всеки вид избор; удостоверения със 

съответните изходящи номера от 24 септември 2021 г. от „Банка 

ДСК“ АД за банкова сметка на името на коалиция ГЕРБ-СДС, която 

ще обслужва предизборната кампания в съответните избори за 

президент и вицепрезидент и за народни представители; имената и 

длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната 

кампания; Пълномощно в полза на Цветомир Петров Паунов и 

Румен Димитров Христов от представляващия коалиция ГЕРБ-СДС, 

както и списък, съдържащ имената и ЕГН, и саморъчния подпис на 

заявени 9999 избиратели, като е заявено искане за наименование на 

коалицията в бюлетините по следния начин: ГЕРБ-СДС. 

Предвид на това и въз основа на законовите основания и на 

наше решение ви предлагам да регистрираме коалиция ГЕРБ-СДС за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г., като 

наименованието на коалицията в бюлетините е ГЕРБ-СДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

относно регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. 
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 622-ПВР/НС. 

Други доклади за регистрация има ли? 

Преминаваме към точка шеста: Гласуване извън страната. 

Колега Томов? 

По тази точка освен колегата Томов, мисля, че разпределени 

преписки имат и колегите Ганчева и Елка Стоянова. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

 

Точка 6. Гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, започнаха да пристигат 

регулярно таблиците със съгласия на приемащи държави, които 

Министерството на външните работи изисква съгласно приемащата 

държава. С госпожа Стоянова като втори и трети докладчик във 

вчерашния ден извършихме проверка и установихме, че в 

деловодството, по нареждане на председателстващата госпожа 

Матева, са създадени папки – така ни беше казано, „Гласуване извън 

страната“ . Предлагаме всички писма, които идват със съгласия, да 

се класират по входящ номер, за да може да си правите справка в 

папка „Съгласия“. Освен това пристигат регулярни писма за ковид-

мерките на приемащите държави. 

Към момента не се налага подробен доклад. Знаете, че тези 

таблици ще пристигат до последния момент. 

Предлагам, госпожо Председател, да предоставим първото 

писмо – мисля, със 126 държави и индекс 12 в тази папка, на 

„Информационно обслужване“ АД за параметризиране на държавите 

в заявлението за гласуване извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Говорим за писмото 

с вх. № ПВР-04-01-12, писмо в таблица „Съгласие“.  
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Колеги, по това предложение – да изпратим за 

параметризиране това писмо със съгласията, които сме получили, 

мисля, че и в електронен вид от Министерството на външните 

работи, да бъде изпратено на „Информационно обслужване“ АД. 

Моля, режим на  гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Продължаваме с точка седма: Доклади по обществена 

поръчка за логистика на машините за гласуване в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 7. Доклади по обществена поръчка за логистика на 

машините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, както знаете, в 

събота беше поредният кръг преговори с поканения за изпълнител за 

тази обществена поръчка „Сиела Норма“ АД. В тези преговори 

основното, което беше обсъждано, бяха клаузите на проекта на 

договор, който Централната избирателна комисия утвърди. В тази 

връзка буквално сме прегледали клаузите една по една, тъй като от 

„Сиела Норма“ АД имаха предложения за промени, направени  в 

текста на проекта – бяха размножени техните предложения за 

проекта и сме разглеждали всеки текст поотделно. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали в момента е 

качен проектът на договор, в който в жълто са маркирани промените 

от текста, който одобри Централната избирателна комисия, по който 

комисията по обществената поръчка и „Сиела Норма“ АД 

постигнахме съгласие да бъдат по този начин променени. 
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В червено са маркирани текстове от предложенията на 

„Сиела Норма“ АД, които те държаха да бъдат включени в договора, 

но комисията по ЗОП не се съгласи и в крайна сметка, след като 

преговорите продължиха от 10,00 ч. до 15,00 ч. решихме, че трябва 

да бъдат представени на вниманието на Централната избирателна 

комисия, която да вземе решение дали могат да останат 

предложените от „Сиела Норма“ АД и маркирани в червено в текста 

допълнения и промени в клаузата на договора, след което решението 

е днес да продължат преговорите след решението на Централната 

избирателна комисия. 

Моля да погледнете първите промени, които виждате, и 

допълнения са в т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 

Предложението, което са направили, е да се допълни, че 

собствеността върху устройствата към момента на произвеждане на 

изборите на 3 октомври, 14 ноември и 21 ноември 2021 г. 

„възложителят трябва да притежава правото на собственост или да 

бъдат наети от него“. 

Много дълго време говорихме по въпроса. Първо, 

устройствата, които ще се използват на 3 октомври, говорихме, че 

тези 61 СУЕМГ могат да бъдат от доставените от „Информационно 

обслужване“ АД 1367, ако и както заявиха представителите на 

„Сиела Норма“ АД, продължават да смятат, че другите 

9600 устройства, които се намират в страната, са собственост на 

Сиела Норма АД по силата като доставчици по Договор № 1. 

Оттам нататък вариантите, които ние като комисия 

предложихме да бъдат записани в този текст, вместо текстът в 

червено, специално за 14 октомври и 21 ноември, е, че устройствата 

са собственост на българската държава чрез Централната 

избирателна комисия, но такова предложение не беше прието. 

Твърдеше се, че такъв текст – и действително има в Договора от 

18 юни, но пак припомням, и това също многократно беше 

обсъждано, че на 18 юни, когато беше подписан договор за 

логистично и техническо обслужване на изборите на 11 юли, 
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машините все още не бяха собственост на българската държава и на 

Централната избирателна комисия, тъй като не беше извършено 

плащане по Договор № 1. На 5 юли Централната избирателна 

комисия е платила около 34 млн. лв., така че няма как да приеме, че 

машините не са собственост на държавата и съответно трябва да им 

плаща наем. Но, въпреки всичко, както ви казах, не можахме да 

постигнем по никакъв начин съгласие и да се споразумеем какъв 

текст да бъде записан, а пък ние държахме изобщо да не бъде 

записван никакъв текст и така както, бяхме предложили в договора, 

да се говори навсякъде, че предмет на техническо обслужване и на 

логистика на тези устройства, са машините, които се намират в 

склад с посочен адрес. Собствеността на тези устройства не е 

предмет на този договор, а е  предмет на Договор № 1 и няма защо 

да се опитва „Сиела Норма“ АД да уреди този въпрос в този 

договор.  

Колегите да ме допълнят, ако нещо пропускам, но те държаха 

все пак Централната избирателна комисия да прецени дали може да 

приеме този запис в договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, обаче аз наистина не мога 

да разбера какво отношение има този текст, който те предлагат, и 

каква е логиката, поради която го предлагат. При положение че е 

договор, би трябвало да изяснят логиката си, за да можем ние да 

преценим. Това няма никакво отношение към предмета на договора 

и не мога да разбера какво целят с подобен тип искания, още повече 

да го поставят на обсъждане пред комисията, за да чуят становището 

на комисията. Нищо не разбирам. За мен този текст е абсолютно 

безсмислен и той няма отношение нито към предмета на договора, 

нито към резултата от изпълнението му, нито към плащането му, 

защото, очевидно, плащането е нещо, което много притеснява 

„Сиела Норма“ АД. Аз обаче наистина не разбирам как наличието 
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или липсата на този текст би повлияло на всички останали клаузи в 

договора, а пък, ако нещо не разбирам и пропускам в общата 

картина… Те искат ние да наемем 61 машини за изборите на 

3 октомври от тях, така ли да разбирам, защото тук се коментират 

някакви наеми, които също нямат отношение към договора? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тук стои 

въпросът текстът, отбелязан в цвят, в т. 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 дали се 

възприема от Централната избирателна комисия, доколкото разбрах 

от доклада на госпожа Матева. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз не съм юрист, но доколкото се 

ориентирах, беше един от най-неприятните разговори с тях. Те 

държат да получат някакво признание, че са собственици, за да може 

след това да го използват в някакъв вид формален документ с 

някакви бъдещи цели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, независимо 

какви са аргументите на участника в тази обществена поръчка, аз 

смятам, че, след като на 5 юли Централната избирателна комисия е 

платила стойността на машините, този въпрос изобщо не стои за 

уреждане в този договор, ако бъде сключен. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Искам да изразя мнение, че този 

текст, който е маркиран в червено, смятам, че не следва да фигурира, 

тоест да не бъде приемано това предложение, тъй като предметът на 

този договор е възлагане изпълнението на определени услуги в 

рамките на тази процедура и въпросите, маркирани в тези текстове, 

нямат никакво отношение към тази процедура по възлагане 

изпълнението на определени услуги от възложителя. Още по-малко 

самият изпълнител да предпоставя някакви текстове с някакви 

предпоставки за изпълнението на този договор. Считам тези 

текстове за излишни в този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само да допълня това, което колежката 

Матева каза. В процеса на преговори от „Сиела Норма“ АД заявиха, 

че този текст им е трябвало, тъй като без него може да се 

предположи, че те трябва да осигурят машините. Искат да фигурира 

кой предоставя тези машини и тогава не им беше предложен текст 

на мястото на червения да бъде записано, че това са машини, които 

се намират в склада на посочения адрес, но те и с това нещо не се 

съгласиха. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други становища 

има ли? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Извинявайте, но ако това е бил всъщност 

мотивът на контрагента да предложи такъв текст, просто би могло  

да се запише, че изпълнителят приема да извърши услуги по 

техническо и логистично осигуряване до 1400 СУЕМГ, 

предоставени от възложителя. С това приключваме. Какви са тези 

три реда софистики и аз наистина продължавам да не разбирам 

какво се цели, но е напълно достатъчно след цифрата 1400 СУЕМГ, 

да се добави „предоставени от възложителя“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

текст, без значение, колегите, които са част от комисията по 

преговорите, каквото докладваха, аз също смятам, че не му е 

мястото в този договор, още повече, както и „Сиела Норма“ АД 

твърдят в рамките на доброто разбирателство между нас и тях, 

много добре знаят къде се намират машините, така че да уточняваме 

въпрос, който не е свързан с предоставяне на услуга. Смятам, че не 

му е мястото тук. 

Колеги, за да преминем по-нататък по проекта на договор, 

текстът, който е докладван от госпожа Матева по т. 1.1., 1.1.2 и 1.1.3 

от проекта на договор, текстът, който е маркиран в червено, а 

именно че машините, върху които към момента на провеждане на 

изборите на съответната дата, възложителят трябва да притежава 

право на собственост или да бъдат наети от него. 
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Който е съгласен този текст да бъде част от договора, моля 

режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Матева, продължете с доклада по проекта на 

договора. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в следващите 4 страници на две 

места и на стр. 5, на няколко места, където бяха цитирани в договора 

конкретните приложения към него, тъй като в самото начало те бяха 

премахнали изобщо да има приложения към договора, но в крайна 

сметка се разбрахме, че всички документи, които се създават по 

време на тази обществена поръчка, включително и техническата 

спецификация, която е одобрена от Централната избирателна 

комисия – офертата, ценовото предложение, протоколите от 

водените преговори, ще бъдат част от този договор и отделни 

приложения, те бяха предвидили и тяхното техническо 

предложение, което ни изпратиха допълнително, в резултат на 

преговорите, които водихме по техническата спецификация и част 

от корекциите, за които се договорихме да бъдат нанесени, да се 

прилага преимуществено. Разбрахме се, че това няма как да се случи 

и приехме текста, че на двете страни ще се ръководят съгласно 

приложенията към договора, които са неразделна част от него. Този 

текст ще го видите на доста места в целия договор, но комисията 

прие, че така е възможно и добре да бъде записано. 

Следващият текст, на който ви моля да обърнете внимание, е 

на стр. 5, в т. 1.3 – допълнено е след текста, който Централната 

избирателна комисия е одобрила: изпълнителят е длъжен да изпълни 

всички услуги, посочени по-горе, в съответствие с последващите 

законосъобразни решения и указания на ЦИК, касаещи 

произвеждането на машинното гласуване на частичните местни 
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избори на 3 октомври 2021 г., включително втори тур, на изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. и на новия избор за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., за които 

„изпълнителят е уведомен в разумен срок“ бяха добавили те. Дълго 

време разисквахме какво значи разумен срок, включително 

разумният срок за едната страна би бил един, за другата – друг, и 

отново бихме се вкарали според комисията във възможността да го 

тълкуваме по различен начин този „разумен срок“. Общо взето 

изговорихме, че всички възможни срокове, които са установими 

предварително, сме ги посочили като конкретен срок за изпълнение 

на договора, включително и промяната на кандидатските листи, 

включително срокът, в който трябва да им бъде предоставена 

информация за секциите с машинно гласуване, включително за 

логистичния план – по-нататък ще видите конкретни дати и срокове 

сме предвидили, въпреки всичко, те отново не отстъпиха и 

предложиха и този текст като предходния да влезе на обсъждане в 

Централната избирателна комисия и тя да прецени дали да го приеме 

като част от договора или не. 

Предлагам ви да го обсъдим и да преценим дали ще приемем 

да бъде включен в договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста, 

отбелязан в червено в т. 1.3 в Раздел първи, ако няма други 

становища, ще подложа на гласуване този текст да бъде част от 

договора. 

Моля, режим на гласуване този текст да бъде част от 

договора, както е предложил участникът в процедурата. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – няма;  против –  14 

(Георги Баханов, Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил 

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

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов). 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в т. 3, където е предвидено цени 

и начин на плащане, погледнете корекциите. Още на предходното 

обсъждане беше поставен въпросът да имаме някаква форма на 

плащане по договора, преди да е приключена работата, като 

комисията, съобразно тяхното предложение, се съгласихме да 

приемем следния вариант на плащане. От цената, предвидена за 

логистично и техническо осигуряване  – разбити са различните 

видове плащания. В т. 3 са цените, които ще се дължат за различните 

избори и отделно цена за модифициране на софтуера в т. 3.2.1 за 

14 ноември 2021 г. за изборите две в едно, цена за услугите за 

логистично осигуряване и техническо обслужване за първия тур и 

при евентуален втори тур. След това вече в т. 3.8 са описани 

начините на плащане на тези цени, като цената за частичните местни 

избори, която е описана в т. 3.1, 50% от нея се договорихме да се 

плати в срок до 8 октомври 2021 г., в случай че до 6 октомври 

изпълнителят представи пред ЦИК всички документи и досега по 

всички останали договори е представяла: фактура, протоколи за 

предаване на СУЕМГ и доклад за приемане на работата. Ако не бъде 

изпълнено това тяхно задължение в срок и сме си оставали срок от 

два дни, в който да имаме възможност да прегледаме, защото става 

дума за 661 устройства, два дни срок, в който могат да се прегледат 

всички документи, които са представени, докладът, да се приеме 

работата и евентуално да се направи плащането, като уговорката е, 

че ако не се представят в срок от изпълнителя необходимите 

документи, със срокът, с който изпълнителят е в забава, се удължава 

нашият срок за плащане. По същия начин останалите 50% за 

частичните и местни избори ще се платят в срок до 15 октомври, 

като в срок до 13 октомври ще се представят на възложителя всички 

необходими документи, ако е произведен и втори тур. 

По отношение на модифицирането на софтуера за изборите 

две в едно уговорката е следната. В техническата спецификация и 

при воденето на преговорите се договорихме, че в срок от два 

работни дни, след като бъде установено съответствието от Държавна 
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агенция „Електронно управление“ АД, БИС и БИМ, ще бъдат 

представени всички пароли, пинове и инструменти за тяхната 

защита от изпълнителя на възложителя, след което, в двудневен срок 

след представяне на тези инструменти на възложителя, 

възложителят ще заплати 50% от цената за модифициране на 

софтуера, която е посочена в т. 3.2.1. 

Следващото плащане, което те поискаха, е авансово плащане 

на 50% от цената, която се дължи за логистичното осигуряване и 

техническото обслужване на машините за първия тур, която те в 

тяхното ценово предложение са определили на 10 милиона и малко 

повече, тоест 50% са 5 млн. 142 хил. Съгласно Закона за 

обществените поръчки, възложителят, в случай че приеме, че 

предоставя авансово средства за изпълнение на поръчката, може да 

поиска до 100% обезпечена гаранция на това плащане. Договорката, 

която постигнахме беше, че, ако приемем, че ще  платим 50% 

авансово в срок до 1 ноември от средствата, предвидени за 

логистичното осигуряване за втория тур, те ще бъдат платени след 

представяне на 100% гаранция за обезпечение на това плащане. 

Тоест ние ще имаме 100% банкова, или парична гаранция, или 

застраховка, каквото е предвиждането на Закона за обществените 

поръчки. До момента банкови гаранции обикновено представят за 

обезпечаване на това плащане, като срокът на валидност на тази 

гаранция – тук сме записали 15 декември и ще ви обясня защо 

посочваме този срок – следващото плащане, следващите 50%, тъй 

като ще имаме между първия и евентуално нов избор на 21 ноември, 

много кратък срок, те също прецениха, че ще им бъде невъзможно за 

12400 секции да представят всички изискуеми документи в 

Централната избирателна комисия, за да бъде приета работата за 

първия тур, постигнахме договореност останалите 50% от цената за 

първия тур, ако бъде произведен нов избор за президент, дължимата 

сума за този избор, както и 50% от дължимата сума за софтуера, да 

бъдат платени в срок до 15 декември, като изпълнителят се 

задължава в срок до 3 декември да представи всички необходими 
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документи, както са и до момента по договора, а именно фактура, 

доклад и всички протоколи за приемане и предаване на СУЕМГ 

между изпълнителя и СИК. Ако бъдат представени до 3 декември 

Централната избирателна комисия ще има възможност до 

15 декември да провери изпълнението, да приеме работата и тогава 

да плати останалата част от сумата. Затова и банковата гаранция за 

обезпечаване 100% на 50% от авансовото плащане е предвидена със 

срок до 15 декември. 

Това е основното, което касае промяна в начина на плащане, 

който комисията прие, че е възможно Централната избирателна 

комисия да приеме и ще ви моля с протоколно решение да бъде 

одобрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо, никой нищо не е приел, а са 

направени насрещни предложения. Второ, протоколът за приемане и 

предаване на СУЕМГ и така нататък още не е налице. Тук предлагам 

да не е в един екземпляр, който да се предава на евентуалния ни 

изпълнител, най-малкото трябва да има и втори, който да ни ги 

предоставят в Централната избирателна комисия, в СИК или да се 

пазят в общините.  

Освен това трябва да има и протокол за неуредици по 

отношение на доставка, разменени секции, задействала, 

незадействала машина. Този протокол, както изглежда, по същество 

е изпълнение на нещо, което ние към настоящия момент не знаем, 

така че моля за внимание с тези протоколи още отсега. 

Не мога да приема авансови плащания, както и да го гледаме, 

освен това 15 декември за  гаранции ми се вижда прекалено къс 

срок. Току-виж изтече 15-и и нашите спорове, които според мен 

статистически, неизбежно ще настъпят. Не мога да приема никакво 

допълнение като това, което е написано тук. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Ако може едно пояснение във връзка с 

изказването на колегата Чаушев. Протоколите, които те представят в 

ЦИК за предаване и приемане на СУЕМГ между секционните 

комисии и изпълнителя, са протоколите, които получават те, а 

екземплярите, които са за СИК, се пазят в общините. На практика 

ние получаваме втори екземпляр от тези протоколи. Това са 

документите, които до момента са фигурирали в сключените 

договори със „Сиела Норма“ АД за изпълнение на логистичното и 

техническото осигуряване на 4 април и на 11 юли и няма промяна в 

текста, който е до момента във всички договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева във връзка с начина на плащане като част от 

договора, има ли становища? По текста от Раздел три, т. 3 с всичките 

й подточки.  

Полагам на гласуване текста, както беше представен от 

докладчика по отношение на начина на плащане в Раздел трети 

„Цена и начин на плащане“ да бъде одобрен, за да бъде част от 

договора. 

Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

моля за прегласуване, тъй като натиснах неправилния пулт и не 

можах да сменя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на прегласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 5 (Йорданка Ганчева, Димитър Димитров, Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова) 

Колеги, няма решение в тази част по начина на плащане. Ако 

имате предложения за друг начин на плащане, тъй като трябва да 

бъде елемент от договора, дайте предложения. 
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Колеги, с гласуванията никой нищо не предпоставя. Всички 

съзнаваме ситуацията, в която сме изправени. За да осигурим 

машинното гласуване и предвид това, че комисията часове наред 

води преговори с този доставчик, нямаше друг вариант според мен 

освен текстовете, които се предлагат да минат за одобряване през 

Централната избирателна комисия, в което аз не виждам нищо лошо. 

Госпожо Матева, има ли друго по текстовете, или на 

изпълнителя ще се представи проект на договор само по 

предложения на ЦИК. 

РОСИЦА МАТЕВА: В текстовете по-надолу можете да 

видите в жълто, на стр. 10 подточка „д“ е нов текст. Текстовете в 

жълто са добавени, както виждате, част от тях са сроковете, които 

бяха останали непопълнени. Например на стр. 12 в буква „л“ сме 

уговорили, че до 30 септември трябва да бъде представен 

логистичния план за 3 октомври, а до 31 октомври да бъде 

представено предложения за логистичен план за транспортиране на 

устройствата за 14 ноември, като до 9 ноември той да бъде утвърден 

от Централната избирателна комисия след съгласуване с МВР и с 

РИК-овете, в срок до 18 ноември да бъде представен логистичният 

план за новия избор за президент, ако има такъв на 21 ноември. 

Това, срещу което те възразиха категорично, е да предоставят 

телефоните на лицата. 

Другото, което ние бяхме предложили в гаранциите, пак да 

припомня, за гаранцията, за която стана дума, че ще бъде до 

15 декември при авансово плащане, за да се покрие 100% от 

авансовото плащане. Останалите гаранции за изпълнение досега по 

договорите бяха със срок на валидност 30 дни след крайния срок на 

договора, в проекта го бяхме предвидили 60 дни. Те възразиха 

категорично и предложението остана, ако ЦИК одобри, да бъде 

отново със срок 30 дни след крайния срок на договора – маркирано в 

червено на стр. 14 в т. 7.4.1, буква „б“, т. 7.5, т. 2 и последният текст, 

по който също държаха Централната избирателна комисия да се 

произнесе, е текстът в т. 7.10 – когато възложителят се удовлетвори 
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от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, 

изпълнителят се задължава в срок от 10 дни да допълни гаранцията 

за изпълнение, като внесе усвоената от възложителя сума по 

сметката на възложителя или представи документ. Тук беше развито 

съображението, че това може да продължи безкрайно, ние да 

усвояваме гаранция, след което те трябва да я допълнят и докато не 

приключи работата по договора и приемането й това упражнение 

няколко пъти да бъде направено, затова държаха да отпадне. 

Текстът в т. 8.2 „в“ държат да отпадне „когато са настъпили 

съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 

предмет на договора, извън правомощията на възложителя, които 

той не е могъл да предвиди или предотврати, или да предизвика, 

договорът се прекратява с писмено уведомление, изпратено в 7-

дневен срок след настъпване на обстоятелствата. Те държаха този 

текст да отпадне, тъй като, ако бъде избрано ново правителство, 

парите от план-сметката на Централната избирателна комисия може 

да бъдат намалени и да няма възможност да изплати задълженията 

си по договора. 

На стр. 20 в 10.6 са добавили текст към клаузата „Никоя от 

страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трето по договора лице без 

съгласието на другата страна“. 

Добавено е второ изречение, че „паричните вземания по 

договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно 

приложимото право“, като са посочили съответния текст от ЗОП, 

който според тях им дава това право.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви за 

становище по този проект на договор, тъй като работата по тази 

обществена поръчка трябва да продължи. 

Има ли предложения по начина на плащане предвид 

непостигнатото съгласие по предложения начин на плащане? 

Колеги, тъй като, очевидно, този проект на договор, както е 

предложен от изпълнителя, не беше възприет от Централната 
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избирателна комисия в цялост, кажете как да приключим този казус. 

Трябва да намерим решение, не може да го оставим по средата на 

пътя. Ако имате предложения, ги направете. Аз не виждам никакъв 

друг вариант освен да се изпрати за подпис одобреният от ЦИК 

вариант на договор или да продължат преговорите.  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като ние гласувахме само част от 

текстовете, които са маркирани в жълто, а те трябва да се разглеждат 

в своята цялост, предлагам да се подложат на гласуване всички 

текстове, маркирани в жълто, да бъдат гласувани с протоколно 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на господин Войнов в проекта на този договор всички текстове, 

отбелязани в жълто, да бъдат подложени на гласуване, тъй  като 

текстовете в червено не събраха необходимото мнозинство. 

Текстовете, отбелязани в жълто, са възприети по време на 

преговорите от комисията. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Какъв е смисълът да гласуваме 

тези текстове, след като ние не можем да приемем договора. Има 

червени текстове, които комисията не одобри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докато 

някои колеги се запознават с отбелязаните в жълто текстове по 

проекта на договора, ви предлагам да продължим с точките от 

дневния  ред. 

Преминаваме към точка осем: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Исках само да докладвам за 

сведение сигнал, че на провеждания референдум в село Мадара 

бюлетините са без серийни номера и че секционните комисии нямат 

печат. Междувременно се оказа, че жалбата е изпратена 
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едновременно до ОИК и до Централната избирателна комисия и тъй 

като въпросът е от компетентността на ОИК, след извършена 

справка се установи, че комисията е свикала заседание и се е 

произнесла по сигнала и е публикувала решение по сигнала на сайта 

си. Докладвам го само за сведение, тъй като казусът е приключен и 

разгледан, а решението е публикувано на сайта на ОИК – Шумен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви решение на 

Върховния административен съд от 24 септември 2021 г., изпратено 

по електронната поща, по административно дело 9645/2021 г. 

 Делото е образувано по жалба, подадена от „Български 

машини за гласуване“ срещу решение на Централната избирателна 

комисия за обявяване на обществена поръчка за доставка на 

1600 СУЕМГ. Решението се намира във вътрешната мрежа в папка с 

моите инициали от 24 септември. С решението Върховният 

административен съд отхвърля жалбата, подадена от „Български 

машини за гласуване“. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви отново за сведение жалба, подадена от Неделчо 

Неделчев, с вх. № МР-22-3/2 от 24 септември 2021 г. срещу Решение 

№ 576-МР на Централната избирателна комисия. Жалбата е 

окомплектована и е изпратена във Върховния административен съд 

още в петък. По жалбата е образувано адм. дело 9765/2021 г. и днес 

по делото Върховният административен съд е постановил 

Определение № 9648 от 27 септември 2021 г., с което е преценил, че 

компетентен да разгледа жалбата е Административен съд – Шумен. 

Прекратено е производството по адм. дело 9765 по описа на ВАС и 

жалбата е препратена по компетентност. 

В папката с мои инициали във вътрешната мрежа моля да се 

запознаете със справка, изготвена от юрисконсултите за насрочените 

съдебни дела, по които Централната избирателна комисия е страна и 

следва юрисконсултите през месеците октомври и ноември да се 

явяват – това беше във връзка с обсъждания въпрос в Централната 
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избирателна комисия дали е уместно юрисконсултите да представят 

писмени становища по делата, а да не се явяват в съдебни заседание 

с оглед натовареността в работата по организацията на 

предстоящите избори.  

В момента го докладвам за запознаване и ако преценим, може 

да вземем протоколни решения, с които да укажем на 

юрисконсултите да депозират писмени становища по делата без да 

се явяват на съдебни заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка девета: Доклади по административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 9. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

изпратим едно писмо до всички областни управители с копие до 

изпълняващия длъжността главен секретар на Министерския съвет и 

до всички районни избирателни комисии в срок до 1 октомври да 

направят предложения за тиража на бюлетините за двата избора 

на14 ноември. Изрично в писмото да напишем предложението да 

бъде изпратено до Централната избирателна комисия с копие до 

АНС и до съответната РИК.  

В същия смисъл за секциите извън страната ви предлагам да 

изпратим писмо до министъра на външните работи с копие до 

главния секретар, пак в срок до 1 октомври да ни предоставят 

предложения за броя на бюлетините за секциите извън страната и за 

двата избора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение, моля режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам само за 

запознаване и сведение една справка за възнагражденията на 

комисиите с дата 25 септември – във вътрешната мрежа в моя папка 

се намира справката. 

За сведение ви докладвам и получени бюлетини от Печатница 

„Демакс Ди Пи Ай“ с приемо-предавателен протокол – вх. № ЧМИ-

26-17/27.09.2021 г., във връзка с машинното гласуване с цел 

осигуряване на електронните бюлетини.  

На вниманието ви представям докладна записка с вх. № НС-

00-775/24.09.2021 г. – предложение за провеждане на процедури за 

подбор за заемане на четири незаети длъжности в звено 

„Информационно и комуникационно осигуряване“ в дирекция 

Администрация. Направено е предложение, включително за 

изменение в действащото щатно разписание. Променят се 

наименованията на длъжностите; посочени са размерите на 

възнагражденията, като минимален и максимален размер. Виждате, 

длъжност „Главен експерт ИКТ “ да се промени на длъжност 

„Системен администратор“, длъжността „Експерт ИКТ“ в длъжност 

„Експерт, администриране на системи“, длъжност „Експерт ИКТ“ на 

длъжност „Приложен администратор“. 

Представени са длъжностните характеристики, както и 

обявата за стартиране на процедурата за подбор за заемане на тези 

длъжности. Предложението е обявата да бъде публикувана в 

електронни сайтове за обяви за работа, обичайно използвани от 

Централната избирателна комисия. 

Към момента се предлага в комисията, която ще е за подбор, 

да бъде привлечено външно лице.  

Предлагам ви да одобрим направените предложения за 

промени в щатното разписание с промяна на съответните 

длъжности, както е по докладната записка; да приемем решение за 

провеждане на процедури за подбор за заемане на тези четири 

длъжности; да одобрим длъжностните характеристики, методиката 

за провеждане на конкурса, както и обявата, която да бъде 
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публикувана. Срокът за приемане на документи е 10 дни след дата 

на публикуване на нашата страница. 

Моля за протоколно решение, а в частта относно участието 

на експерт в комисията за подбор, допълнително ще се направи 

предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ние имаме 

протоколно решение да се попълни звеното „Информационни и 

комуникационни технологии“. Това решение е от лятото, и то е във 

връзка със знанията, които външните експерти, когато ги получат от 

„Смартматик“, трябва да ги предадат на наши служители, така че да 

може Централната избирателна комисия да започне да изгражда 

експертно звено, което да отговаря на необходимите изисквания, 

именно поради което, чухте и в доклада на госпожа Солакова, че 

директорът на дирекция „Администрация“ е направил предложение 

да се променят длъжностите и те да бъдат адекватни със задачите, 

които ще предстоят пред служителите от това звено, свързани и с 

машинното гласуване. 

Имате ли бележки по направените предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, във връзка с тази докладна записка, тъй като касае 

попълване на звеното „Информационно и комуникационно 

осигуряване“,  което ще бъде натоварено и с въпроси, свързани с 

машинното гласуване, ви предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД в качеството им на изпълнител 

по договора, който имаме с тях от месец юни, че поради 

несъздадената организация по приемане на знания към момента, и 

предвид кратките срокове, да ни информират относно 

възможностите за удължаване на срока за тази дейност, която е 
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предмет на договора, сключен между ЦИК и „Информационно 

обслужване“ АД. В този смисъл да бъде изпратено писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, докладвам ви за сведение – с вх. № ПВР-03-

11/24.09.2021 г. сме получили Решение № 684 от 23 септември 

2021 г. на Министерския съвет за подготовката и произвеждането на 

изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 

14 ноември 2021 г. Този документ е в моя папка от 24 септември.  

С това решение Министерският съвет възлага на заместник 

министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър 

на вътрешните  работи координацията по изпълнение на дейностите 

във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите. 

Министърът на финансите да внесе в Министерския съвет проектна  

тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети 

заплащат предизборните предавания. Разписани са и задълженията 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството; 

министъра на външните работи; министъра на здравеопазването, на 

правосъдието. Докладвам ви го за сведение. 

С вх. № МИ-04-02-180/24.09.2021 г. ви докладвам писмо от 

Министерството на вътрешните  работи в отговор на наше писмо от 

10 септември във връзка с изпратени от Централната избирателна 

комисия писмени указания за установени нарушения на правилата 

на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове 

през 2019 г., ви уведомяваме, че с писмо – съответният 

регистрационен номер в приложение. Документът е предоставен на 

основните структури на МВР, пряко ангажирани с изборния процес. 

За сведение и отношение по компетентност, като съгласно това 

писмо на всички директори в системата на МВР е дадено указание, 
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че предоставят на тяхното внимание писмо на ЦИК във връзка с 

установени нарушения на правилата на Изборния кодекс в изборите 

през 2019 г. Във връзка с дадените указания и исканията, изготвени 

от основните структури на МВР, на основание чл. 159 от НПК, да 

бъдат адресирани към съответната общинска администрация. Тази 

преписка е във връзка с многобройните преписки, които бяха 

получени в Централната избирателна комисия от органите на МВР, с 

поставени въпроси, които са по списъка от лицата, които са 

гласували в нарушение на закона. Докладвам го за сведение. 

Може би в тази връзка трябва да възложим на 

администрацията всички писма, които са налични в Централната 

избирателна комисия, да бъдат препратени за отговор на съответната 

общинска администрация или върнати в МВР. 

Моля за вашите предложения. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам да бъдат върнати на 

структурите на Министерството на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да 

възложим чрез директора на дирекция „Администрация“ на 

юристите от звено „Правна дейност“ всички писма, които са 

постъпили в Централната избирателна комисия, да бъдат върнати на 

органите на МВР за прилагане на указанието, което им е дадено от 

главния секретар на МВР. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Последният ми доклад е по вх. № ЧМИ-09-13/24.09.2021 г. от 

Районна прокуратура – Стара Загора, с което ни изпращат копие от 

заповед № 170/20.09.2021 г. на административния ръководител на 

Районна прокуратура – Стара Загора, относно създадена организация 

в Районната прокуратура и осъществяване на контрол за 
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законосъобразност от прокуратурата при провеждане на частичен 

избор за кмет на кметство Копринка в предизборния ден – 

2 октомври, и в деня на провеждане на изборите на 3 октомври 

2021 г. Докладвам ви го за сведение. Всички писма са в моя папка от 

24 септември 2021 г. 

Продължаваме с точка десета: Разни. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 10. Разни. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам два номера, които се отнасят до общата среща на 

генералната асамблея на всички участници в АСЕЕЕО в Букурещ. 

На предишно заседание ви докладвах, че такава ще има, и че тя ще 

бъде в два формата. Изпратени са всички възможни материали на 

два езика – руски и английски. Може да ги видите в моя папка. 

Моля да вземем протоколно решение, с което да ме 

упълномощите да присъствам онлайн утре от 14,00 ч. до 16,00 ч., за 

да изслушам всичко, което ще говорят на тази годишна среща. Ще 

бъде присъствено за половината, а останалата половина ще бъде 

онлайн. 

Всички материали са на два езика – английски и руски, и 

който може да се справи, може да ги погледне. Не мисля, че има 

смисъл, тъй като обикновено се организира паралелна конференция. 

Ако има нещо, което си заслужава специален интерес, устно ще ви 

го докладвам. 

Смисълът е да изслушам въпросните дебати, ако има такива. 

Дневният  ред и материалите са доста обемисти.  

И преди казах, че е приет дневен ред, който включва 

финансов отчет, материалите по тази конференция, избор на нов 

председателстващ, което няма как да се случи, тъй като няма 

желаещи. Тези неща съм ги съобщил устно, след като приключи 

заседание на Изпълнителното бюро на въпросната организация. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението, което господин Димитров направи – да одобрим 

неговото участие в общото събрание на АСЕЕЕО, което ще се 

проведе на 28 септември 2021 г., след което да запознае Централната 

избирателна комисия, а материалите, които ще са във връзка с това 

Общо събрание, чрез директора на дирекция „Администрация“ да 

бъдат възложени за превод и да бъдат предоставени на вниманието 

на Централната избирателна комисия. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Колега Димитров, имахте заявен доклад в точка 4а. 

Заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам решение относно регистрация на партия ВОЛЯ за 

участие в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление за регистрация от партия ВОЛЯ, 

подписано от Веселин Найденов Марешки в качеството му на 

председател и представляващ партията, чрез адвокат Никола 

Любомиров Стойчев, заведено под № 7 на 26 септември 2021 г. в 

регистъра на партиите за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: удостоверения за актуално 

правно състояние на партията със съответните номера; 

удостоверения от 10.09.2021 г. и от 21.09.2021 г. на Сметната палата 

за внесени от партията финансови отчети; образци от подписа на 

представляващия партията за участие в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители; образци от печата на 
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партията; банкови документи, издадени от Българска народна банка 

за внесени безлихвени депозити по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 

2500 лева по сметка в БНБ; удостоверения за актуална банкова 

сметка от 17.09.2021 г. при „Българо-американска кредитна банка“ 

АД; списъци на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите 

и счетоводната отчетност на партията за участие в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители; 

пълномощно в полза на адвокат М. П.  Б., Н. 

Л. С. и адвокат П. К. С., които ще представляват 

партията във всички етапи на изборния процес; 

списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

4400 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията на хартия и 

в структуриран електронен вид. 

Заявено е искане за наименованието на партията в 

бюлетините по следния начин: ВОЛЯ 

С протокол с вх. № ПВР-04-03-13/27.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия ГД ГРАО в МРРБ ни е уведомила 

за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия ВОЛЯ в Централната избирателна комисия 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Установено е 

наличието на не по-малко от 2500 подписа. Не е изписано конкретно 

число, ще го поправя като видя протокола. Починалите лица са 

16 от 4400. Проверени са 3607. 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от 

Изборния кодекс и Решение № 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. за 

регистрация на партия ВОЛЯ.  

Предвид гореизложеното предлагам на Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение: регистрира партия 

ВОЛЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Наименованието на партията в бюлетината да бъде ВОЛЯ – 

изписано с главни букви. 
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Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? 

Моля, режим на гласуване 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 623-ПВР/НС. 

Връщаме се на точка седма, тъй като отложихме 

одобряването проекта на договор по одобряване на обществената 

поръчка за техническото обслужване на машинното гласуване в 

изборите на 14 ноември, тъй като колеги искаха да се запознаят с 

текста, който беше маркиран в жълто. 

Постъпи предложение от колегата Войнов да одобрим 

проекта на договор, без текстовете в червено, като всички останали, 

включително и текстовете, отбелязани в жълт цвят, бъдат част от 

проекта на договор и в този вид да бъде изпратен на „Сиела Норма“ 

АД. 

Има ли други предложения? 

Подлагам на гласуване така направеното предложение. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

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

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 5 (Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова). 
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Това предложение не събра необходимото мнозинство. В 

този случай как продължаваме по тази обществена поръчка? 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото за утре, 28 септември 2021 г. от 10,00 ч. 

(Закрито в 19,45 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР:         Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 

 


