
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 91 

 

На 30 септември 2021 г. в зала 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Проект на решение относно реда за представянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Докладва: Димитър Димитров 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Гергана Стоянова и Красимир Ципов 

4а. Проект на решение относно промяна в състава на 

коалиция. 

Докладва: Росица Матева 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Димитър Димитров, Красимир 

Ципов 

5а. Проект на решение относно поправка на техническа 

грешка в приложение от изборните книжа. 

Докладва: Севинч Солакова 

6. Разяснителна кампания. 

Докладва: Силвия Стойчева 

7. Разни 
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Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Красимир Ципов, Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито в 10,00 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия господин Емил Войнов – зам.-председател на Централната 

избирателна комисия 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме девет членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум. 

Откривам заседанието на Централната избирателна комисия 

на 30 септември 2021 г. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно реда за предоставянето и 

разходването на средствата за медийни пакети в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. – докладва господин Димитров. 

2. Гласуван извън страната – докладчик госпожа Ганчева. 

3. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: Гергана 

Стоянова и колегата Ципов. 

4. Доклади по административни преписки – докладчици 

госпожа Солакова, господин Димитров и господин Ципов. 

5. Разяснителна кампания – докладва госпожа Стойчева. 

6. Разни – докладва господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля да включите точка: Машинно 

гласуване. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще бъде точка 

втора, а останалите ще се преномерират. 

Други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, тъй като по точка първа докладчикът е извън залата, 

преминаваме към точка втора: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-23-71/29.09.2021 г. от „Българските машини за 

гласуване“ и е във връзка с прекратената обществена поръчка за 

доставка на 1600 машини за гласуване. Отново искат да бъдат 

поканени на среща с Централната избирателна комисия, на която да 

покажат техния модел машини за гласуване, за които твърдят, че са 

на много по-високо технологично ниво от машините на Смартматик. 

Освен това твърдят, че могат да доставят 1600 машини на по-ниска 

цена от прогнозната цена в обществената поръчка.  

Ще припомня, че на 21 септември изпратихме писмо на 

„Българските машини за гласуване“, с което ги уведомихме, че е 

възможно да проведем среща в удобно за двете страни време. Тъй 

като още не сме обявили нова обществена поръчка за закупуване на 

машините, считам, че може да поканим „Българските машини за 

гласуване“ на среща. Предлагам това да е в рамките на утрешния 

ден, примерно от 14,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли друго предложение? Ако 

Централната избирателна комисия е съгласна с направеното 

предложение, аз предлагам предвид насрочените други срещи и 
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служебната ангажираност на Централната избирателна комисия, в 

писмото да се определи някакъв лимит на време, в което да бъде 

направено това представяне. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Госпожо Ганчева, заповядайте по точка трета: Гласуване 

извън страната. 

 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Тъй като сте ми разпределили два доклада, по които съм 

втори докладчик, не видях да се докладват от основния докладчик, 

аз ще си позволя да представя на вашето внимание вх. № ПВР-04-01-

14/27.09.2021 г. Това е писмо от Министерството на външните 

работи с поставени 13 въпроса във връзка с организацията на 

изборите за гласуване извън страната и изразявам мнение – 

позволявам си това, тъй като съм втори докладчик, наред с госпожа 

Стоянова и с господин Томов, че въпросите са с висока сериозност с 

оглед организацията за гласуване извън страната и би следвало, 

първоначално може би на работно заседание, да бъдат обсъдени от 

Централната избирателна комисия, защото касаят цялостната 

организация на процеса за гласуване извън страната. 

Второто писмо, по което и аз съм докладчик, е с вх. № ПВР-

04-01-14/1 от 27 септември 2021 г. Това е грама препратена от 

господин Иван Кондов в качеството му на председателстващ 

работна група „Избори“. Приложено ни изпраща грама от генерално 

консулство в Мюнхен за евентуални затруднения при подготовката 

и при произвеждане на изборите на 14 ноември и балотажа на 

територията на федералната провинция Бавария и Баден-

Вюртемберг във връзка с наше Решение № 616-
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ПВР/НС/24.09.2021 г. Не мога да взема отношение по тази грама, 

тъй като, разбрах, че са провеждани разговори в оперативен порядък 

с посланика. Мога да взема становище при обсъжданията. 

Докладвам ви вх. № ПВР-22-30/29.09.2021 г. Господин 

Стефан Пелев ни пише, че проявява желание да бъде част от 

секционна избирателна комисия в Кобленц във Федерална 

Република Германия и ви предлагам това писмо да изпратим на 

работна група „Избори“ за съобразяване и действие по 

компетентност. Знаете колко е трудно окомплектоване съставите на 

СИК извън страната и след като има желаещи, нека Министерството 

на външните работи да ги привлече като членове. 

Моля с протоколно решение да одобрим такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Ганчева има ли друго предложение? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, отбелязах си писмата, които докладва госпожа 

Ганчева и ви предлагам днес при обсъжданията по работни групи да 

се обсъдят в работен порядък и тези преписки с оглед последващи 

решения на Централната избирателна комисия. 

В следобедната част на деня ще ги разгледаме по-подробно. 

Преминаваме към точка четвърта: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпил 

комплект документи с вх.  № ПВР-11-1/28.09.2021 г., които може да 

видите в моя папка, озаглавени „Жалба относно решение на РИК – 

Разград“. Документите са подадени от Симеон Изворов, 



6 

представляващ коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ Текстът 

срещу решението е обозначен като жалба, но в самото изложение 

по-скоро са уведомително изложени обстоятелствата и съответно не 

се изисква отменяне на решението. Въпреки това, аз предлагам да 

бъде прието като сигнал, тъй като беше извършена проверка по 

обстоятелствата, които са изложени, чрез преглед на обявените 

актове на страницата на РИК – Разград, както и записът от 

проведеното заседание. Основно оплакванията са в нарушение на 

процедурата по избиране и определяне на експерти и технически 

лица, подпомагащи работата на РИК – Разград. 

По изложеното обстоятелство не беше установено да е 

извършено някакво процедурно нарушение, напротив, 

императивните разпоредби на Кодекса по провеждане на 

заседанието и взимане на решенията са изцяло спазени. Доколкото 

се отнася до разглежданите предложения поименно на лицата, те са 

въпроси от оперативен порядък и съответният орган има оперативна 

самостоятелност при вземането на това решение – определянето на 

конкретните хора.  

С оглед на констатациите, че не са извършени никакви 

процедурни нарушения от страна на РИК – Разград, предлагам 

подаденият документ да бъде приет като сигнал, по който е 

извършена проверка и да бъде за сведение на Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип съм съгласна с 

изложеното от колегата Стоянова, но считам, че жалбата, така 

подадена, е недопустима с оглед това, че решението, което е прието 

от РИК – Разград, е чисто организационно и считам, че не подлежи 

на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други становища? 

Преминаваме към пета точка: Доклади по административни 

преписки. 
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Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, само за сведение ви 

докладвам – получихме обаждания и от други, мисля, че от община 

Благоевград ни изпратиха и графика, от Калояново са ни 

предоставили графика за предаване на изборните материали на 

секционните избирателни комисии за съобразяване с оглед на 

предаването на машините. Ще помоля деловодството да се 

предостави копие и на господин Войнов. Докладвам го за сведение. 

Докладвам ви за сведение и писмо от ОИК – Шумен, с вх. № 

МР-15-13/29.09.2021 г., приложено е копие от Решение 

№ 323/26.09.2021 г. на ОИК – Шумен, за обявяване на резултатите 

от произведения на 26 септември тази година местен референдум в 

село Мадара, община Шумен. 

За сведение ви докладвам и писмо от Министерството на 

финансите във връзка с изменение и допълнение на указания на 

Министерството на финансите с оглед на бюджетната процедура и 

касае счетоводството. То е резолирано и за главния счетоводител – 

госпожа М. 

Колеги, докладвам ви писмо от главния секретар на 

Министерския съвет, с което са ни изпратени за съгласуване проект 

на техническа спецификация за изработване и доставка на печатите 

на СИК и на ПСИК за изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители, включително и броят по изборни райони. В 

писмото е посочено, че броят е планиран на база действително 

изработените печати за изборите на 11 юли тази година, като при 

евентуален втори тур на президентските избори се ползват същите 

печати. Това трябва да го съобразим при приемането на решенето за 

опаковането на изборните книжа и материали и предаването им на 

общинските администрации. 

По отношение на реквизитите и начина на защита на 

печатите са съобразили нашето Решение № 567-
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ПВР/НС/21.09.2021 г. Прегледана е спецификацията и от 

администрацията. Предлагам ви да изпратим писмо, че съгласуваме 

проектът на отговор и самата документация – вх. № ПВР-3-13, във 

вътрешната мрежа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за писмото до главния секретар на 

Министерския съвет. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

областна администрация Смолян. Те ни информират за адреса на 

помещението, в което ще се съхраняват хартиените бюлетини за 

изборен район – Смолян.  

Докладвам ви писма, които сме получили в отговор на 

нашето писмо, с което поискахме да ни бъде предоставена 

информация за тиража на бюлетините от област Плевен, Благоевград 

и Ловеч. 

Във вътрешната мрежа ще се публикува обобщената 

информация, включително и сравнителен план, за да може да се 

направи и съответната съпоставка, и информация за предходните 

избори за броя на избирателите и броя на бюлетините, отпечатани за 

съответния изборен район. 

Докладвам ви и няколко писма, които са изготвени до 

ръководителите на областни прокуратури във връзка с писмото на 

ГД ГРАО за установени нарушения при гласуване в местните избори 

през 2019 г. Писмата са изготвени до Районна прокуратура – 

Силистра, Районна прокуратура – Стара Загора, Сливен, Районна 

прокуратура – Монтана, и РП – Ловеч. 

Предлагам ви да ги гласуваме анблок. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване писмата до съответните прокуратури. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма. 

Господин Ципов, заповядайте в Доклади по административни 

преписки 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЧМИ-14-2/29.09.2021 г., което може да видите в моя папка от 

днес. Писмото е от кмета на община Благоевград, който във връзка с 

произвеждането на частичния избор за кмет на кметство Церово, 

община Благоевград, насрочен за 3 октомври 2021 г., ни моли да 

разрешим отваряне на запечатано помещение, находящо се в 

сградата на общинската администрация в Благоевград. 

Предлагам на вниманието ви проект на писмо под номер 1322 

до кмета на Благоевград, с което го информираме какво трябва да 

предприеме като необходими действия с оглед на това да бъдат 

преместени изборните книжа и след това да бъде запечатано отново 

отвореното помещение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за писмото до кмета на Благоевград. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви и писмо с вх. 

№ НС-14-47/29.09.2021 г. Писмото е от кмета на община Садово, с 

което иска да му бъде разрешено отваряне на запечатано помещение 

в сградата на община Садово, в което се съхраняват изборни книжа 

от национален референдум, избори за президент и вицепрезидент, 

избори за народни представители, избори за членове на Европейския 

парламент от Република България и избори за общински съветници 

и кметове, и отново избори за народни представители. В моя папка 
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от днес е проект на писмо под номер 1323, с което даваме указания 

на кмета на община Садово как да постъпи, за да осигури достъп до 

запечатани помещения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

да кмета на община Садово? 

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане 

за изплащане на възнаграждения – вх. № МИ-27-196/28.09.2021 г., от 

ОИК – Ветово. Желаят да им изплатим възнаграждение за дежурство 

на председателя на ОИК – Ветово, за участието му в съдебно 

заседание по образуване на административно дело по описа на 

Административен съд – Русе. Приложен е протокол като 

доказателство, че е представлявала ОИК – Ветово, в това заседание.  

Има изготвен контролен лист и счетоводна справка за 

поемане на задължението. Общата сума с осигурителните вноски е 

63, 084 лв.  

Предлагам да вземем протоколно решение, с което да 

одобрим изплащането на възнаграждението за едно дежурство на 

председателя на ОИК – Ветово. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по предложението на господин Баханов за 

изплащане на възнаграждение за дежурство на членове на ОИК – 

Ветово, област Русе. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, уважаеми колеги. 

Следващият вх. № МИ-27-190/20.09.2021 г. от ОИК – Чавдар. 

Изпращат ни документи във връзка с проведено извънредно 

заседание на ОИК – Чавдар, на 16.09.2021 г. за назначаване на 

общински съветник, следващ листата на „БСП за България“. 

Приложен е протокол от заседанието на 16 септември, както и 

решението, с което е обявен за избран следващият общински 

съветник от листата на преди малко посочената коалиция. Налице са 

всички останали документи във връзка с взетото решение. 

С оглед на това, че са изпълнени изискванията на Изборния 

кодекс, следва да се изплати възнаграждението, както е поискано, за 

проведено заседание на посочената дата от ОИК – Чавдар. 

Има изготвена счетоводна справка и контролен лист, 

съгласно счетоводната справка общата сума с осигурителните 

вноски на участвалите в заседанието членове на ОИК – Чавдар, е 

493,43 лв. Моля за решение  този смисъл за изплащане на 

възнаграждението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по това предложение. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Тъй като останалите докладчици подготвят своите преписки, 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия и ще 

продължим в 16,00 ч. 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, поради неотложни ангажименти председателят ме 

упълномощи да водя следобедното заседание на Централната 

избирателна комисия. 

Има ли предложения за допълване на дневния ред? 
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Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля да ме включите в точка 

Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам да докладвам писмо от 

„Информационно обслужване“ АД относно готовността да стартира 

платформата за подаване на заявления за гласуване извън страната. 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: В точка 

Гласуване извън страната. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще помоля един проект на решение 

за поправка на техническа грешка в приложение от изборните 

книжа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това ще е 

точка 5а. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите с доклади за 

извършени проверки по приети решения с неприключила процедура. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ако може нова точка: Промяна в състав 

на коалиция. 

ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не виждам 

други, моля, процедура по гласуване за включване на 

допълнителните точки в дневния ред. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

По първа точка докладчикът го няма. 

В точка втора: Машинно гласуване. 

Ще докладвам две писма. 

Уважаеми колеги, тъй като днес, 30 септември, изтича 

договорът за съхранение на специализираните устройство за 

машинно гласуване между „Карго-партнер“ и „Сиела Норма“ АД, 

предлагам да изпратим писмо до Министерския съвет с копие до 

управителя на Карго-партнер. Писмото е в моя папка. С това писмо 

да уведомим министър-председателя, че с наше писмо със 
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съответния изходящ номер сме ги уведомили, че на 30 септември 

изтича договорът за съхранение на СУЕМГ между „Карго-партнер“ 

и „Сиела Норма“ АД и следва в спешен порядък да бъде сключен 

договор с Карго-партнер за периода след 5 юли, когато Централната 

избирателна комисия е придобила устройствата и във връзка с 

компетенциите на Министерския съвет по чл. 18, ал.1 да ги помолим 

за спешно решение. 

По проекта за писмо има ли съображения? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма. 

Уважаеми колеги, на сутрешното заседание госпожа 

Солакова докладва писмо с вх. ЧМИ-06-103-1/29.09.2021 г. 

Припомням, че това е писмо от кмета на община Калояново, с което 

ни изпраща графика за получаване на книжата и материалите в 

секционните избирателни комисии в предизборния ден на 

2 октомври, предлагам с писмо във връзка с преговорите по 

обществена поръчка, открита с Решение № 548 на Централната 

избирателна комисия да изпратим приложено това писмо на „Сиела 

Норма“ АД за координиране на графика за предаване на 

устройствата за машинно гласуване за частичните избори на 

3 октомври 2021 г. Писмото също е в моя папка. 

Ако няма бележки по това предложение, моля, режим на 

гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); 

против – няма. 

Преминаваме към точка трета: Гласуване извън страната. 

Колега Томов, заповядайте. 
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Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАРА ТОМОВ: Колеги, докладвам писмо, 

пристигнало преди малко, с вх. № ПВР-00-3/30.09.2021 г. Писмото е 

подписано от Илия Горанов и касае това, че „Информационно 

обслужване“ АД са готови да стартират платформата за подаване на 

електронни заявления за гласуване извън страната. Приложен е 

скрийншот за съдържанието на платформата. Молбата е да 

реагираме в рамките на днешния ден, ако нямаме бележки по това, 

което са ни представили, за да може да стартира от полунощ. 

Прегледах текста, Комисията също трябва да се запознае. Аз 

нямам бележки по този текст, предложението ми е да го видим и 

евентуално да потвърдим, че платформата може да бъде пусната. 

Моля да погледнете писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това 

заявление беше обсъждано на работната среща с „Информационно 

обслужване“ АД, но все пак нека още веднъж да го прегледате. 

Колега Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тъй като съм любител на обема и 

съдържанието на използваните думи, чух думата „съдържание“. 

Само че ние искахме демоверсия на цялостната визия, която ще 

качваме, явно към полунощ. Имаме ли тази възможност? Чух, че съм 

получил версията. Това ми е въпросът. 

Преди да гласуваме това нещо, предлагам, първо, да го 

видим. Може би е добре да го тестваме, а чак тогава, да кажем на 

„Информационно обслужване“ АД да го пуснат. 

Освен това, как е каналът за достъп до масив Национална 

база данни „Население“ на „Информационно обслужване“ АД, което 

ще прави проверките. Тук няма подразбиране. 

Второ, като вземем тези формални решения, как ще се 

осъществяват проверките? Как действа системата? Как е обратната 

връзка? Това евентуално може да разберем от нещо, наречено 

демоверсия. Хайде, да видим как действа демоверсията, да го 

изпробваме с нашите лични данни и да видим как ще се създаде 
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цялата история. Това не променя въпроса за достъп на 

„Информационно обслужване“ АД до Национална база данни 

„Население“. Толкова. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Чаушев, предлагате ли конкретно нещо? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казах: първо, тестваме системата. Може 

би е добре да питаме „Информационно обслужване“ АД как са 

осъществили връзката до Национална база данни „Население“, за да 

си осъществява проверките, които не личат към настоящия момент. 

И това не беше обсъждано на всички ни срещи досега. 

Предлагам да пробваме така наречената демоверсия с мои 

лични данни, за да видим дали ще се задейства. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Тогава да започнем с тестването, защото 

въпросът за проверките, които извършва „Информационно 

обслужване“ АД, би трябвало да са предмет на наше протоколно 

решение, в което определяме вида и обема на извършваните 

проверки. Мисля, че това се прави всеки път, когато се пуска такава 

електронна форма. В писмото, което са ни изпратили, има подаден 

линк към формата. Нищо не пречи да я тестваме сега и да излезем с 

протоколно решение дали ни устройва тази форма или не. Няма 

смисъл да тъпчем на едно място. 

Предлагам директно да отворим линка през електронния 

файл, който е качен в папките на всички. Според мен този линк 

може да бъде копиран и да бъде отворен. 

Просто отваряме линка и проверяваме как работи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Моля, 

колегите да се запознаят с линка. 

Вече има няколко колеги, които успаха да се регистрират, и 

получиха съобщение за успешно подадено заявление. 

Колега Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дайте сега грешно въведени данни, за да 

видим как реагира системата. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

беше направен тест с грешен адрес. Платформата не приема грешни 

данни и насочва към попълване на ново заявление. 

Има ли други изказвания по доклада? 

Колега Томов, какво предлагате? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да изпратим потвърждение до 

„Информационно обслужване“ АД, че платформата може да 

стартира в полунощ. 

Само да обърна внимание на малка техническа грешка, която 

забелязах и евентуално да я включим в писмото. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Томов, ще изготвите писмо до „Информационно обслужване“ АД, 

заедно с поправката на техническата грешка. 

Моля, който е съгласен, да гласува приложението. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов). 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах 

„против“, не защото съм против да пуснем платформата – тя не се 

нарича платформа, не знам защо въведохме този термин, 

електронното заявление за гласуване извън страната чрез нашата 

интернет страница, защото считам, че ние го пуснахме, без да 

изясним основните въпроси във връзка с обхвата на проверките, във 

връзка с обяснителните текстове и с оглед постъпващата 

информация от Министерството на външните работи. Примерно в 

таблицата за съгласие е обективирано за държава Словения, че не се 

дава разрешение за места извън ДКП. Тези въпроси ги оставяме 

нерешени и по този начин ще затрудним избирателите.  
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Уважаеми господин Председател, дотук изчерпах 

отрицателния си вот. Ако позволите, тъй като съгласувано с 

председателя на Комисията, в точка гласуване извън страната, моля 

да се запознаете с проектите на писма, обсъдени днес на работна 

група, които ще бъдат включени в утрешния дневен ред и касаят 

технологичния ред за обработка на заявленията за гласуване извън 

страната, както и обхвата на проверките, както и протокол на 

Централната избирателна комисия от 6 февруари 2021 г. за 

обсъждане на тези проверки. 

Докладвам ги, господин Войнов, за запознаване. Може да ги 

видите в папка за утрешно заседание, за да можем да вземем 

информирано решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Колеги, моля да се запознаете с материалите за утрешното 

заседание. 

Връщаме се на първа точка: Проект на решение относно 

реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни 

пакети в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 1. Проект на решение относно реда за предоставянето 

и разходването на средствата за медийни пакети в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. В моя папка с проектен 

номер 615 имаме две приложения и един текст на ПВР/НС 

„Медийни пакети“. Моето предложение е по това как да се 

процедира при медийни пакети. Каква е основната разлика. В 

решението съм разделил видовете пакети, които се отнасят в 

изборите за президент и вицепрезидент, до участието в изборите за 

народни представители, като 2 и 3 се отнасят до представителите. 

Правните основания са леко променени, но са изброени 

всички членове, които имат отношение към решения № 624-ПВР, 
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№ 625-НС от 28 септември 2021 г., както и такова, което регулира 

кампанията като цяло. 

Това са основанията ни, както и съгласувателното писмо, 

което не съм докладвал, но което получихме днес от министъра на 

правосъдието. В него са изброени всички партии, които са получили 

средства от държавния бюджет, субсидии до края на Народното 

събрание. Имаме пълна справка за субсидиите за първо, второ и 

третото тримесечие. Едновременно с това ви съобщавам, че е 

пристигнало такова решение. То е важно и има отношение към 

нашето решение, което сега ще коментираме 

Първо, държавата предоставя средства за медийни пакети  на 

партиите, коалициите и инициативните комитети, които са 

регистрирали кандидати в изборите за президент и вицепрезидент. 

Тук няма никаква разлика. Всяка регистрирана двойка има право да 

изразходва такъв пакет. Освен това държавата предоставя средства 

за медийни пакети, отново в същия размер на партиите и 

коалициите, които са регистрирали кандидати в изборите за всички 

изборни райони. Обикновено имаме проблем с това, че 

регистрацията на листи в районните комисии може да продължи до 

32-я ден преди изборите, а на 30-ия ден започва кампанията. Не 

можем да насмогнем на желанието на някои от партиите да получат 

пакета си за първото си явяване в която и да е медия. 

Трето, държавата предоставя средства за медийни пакети в 

размер на 5000 лв. с ДДС на инициативните комитети, които са 

регистрирали кандидати за народни представители. Разбира се, те се 

регистрират в районните комисии. 

Надолу са общи правни норми, които се отнасят до това, че 

медийните пакети са част от финансирането на предизборната 

кампания и не могат да надхвърлят таваните, определени в Изборния 

кодекс.  

Направих разлика между т. 1, 2 и 3 в началото, за да може – 

тук причината е счетоводна, когато партиите получават медиен 

пакет, да се знае дали е по т. 1, т. 2 или т. 3. Прилагат се 
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Решение № 624 и Решение № 625 от предходната дата, както и 

Решение № 645 от 28 септември 2021 г.. Нататък следва кой може да 

бъде доставчик. Знаете, че това е част от § 1, т. 12 и т. 13 – записано 

е в правните основания. Описано е какво е медийна услуга и какво 

не е медийна услуга – т. 12, за да нямаме питания по въпроса. 

Следва как се сключват договорите, кой кандидатства пред 

ЦИК, как одобряваме договорите. В т. 16 в срок до 13 октомври, 

което би трябвало да бъде 31 дни преди изборния ден се определя 

списъкът от партиите и коалициите, инициативните комитети, които 

има право на медийни пакети. Когато гласуваме този списък, ще 

уточним по кой вид медиен пакет – в изборите за президент и 

вицепрезидент, за Народно събрание и това ще ни служи като 

основа, върху която ще искаме партиите, коалициите и доставчиците 

да заявяват договори, в които има вида и обхватът на услугата, 

обемът на услугата, видът на медийния пакет, срокът на изпълнение 

и цената по договора с ДДС. 

В т. 20 е отбелязано, че сборът на цените по отделните 

договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 1 и 

2, съответно на наличните средства в него. Това е технология и ние 

сме я усвоили. 

Следва Приложение № 1, което е запитване до Централната 

избирателна комисия от съответната медия, която трябва да съдържа 

данните по т. 20, както и лица за контакт от страна на партията, 

която ще бъде предмет на двустранния договор. Ние, разбира се, 

имаме данните на коалициите и партиите. Запитванията се 

регистрират в деловодната система на ЦИК по реда на записването. 

Надолу всички е технология. Има една поправка. Има приемо-

предавателни  протоколи, доказателства, които те депозират за 

изпълнението на договорите, както и оригинални фактури. Описани 

са какви могат да бъдат доказателствата, това, че можем да 

извършваме мониторинг, както и че може да одобряваме анекси към 

договорите с отделни решения и с кого е възможна комуникация по 

медийните пакети, имейла. 
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Това е в общи линии съдържанието на проекта, който 

предлагам на вниманието ви. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, господин 

председателстващ.  

Колеги, предлагам в т. 34 да остане телефон за връзка с оглед 

натовареността на различни лица. Все пак ние нямаме практика да 

посочваме конкретно лице. Един телефон за комуникация и връзка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не възразявам. В предходното 

решение имаше името на главния счетоводител и тя много помоли, 

ако може да бъде освободена от задължението да отговаря на всички 

въпроси, свързани със справки. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам оплакванията на 

служителите от администрацията в изпълнение на възложени им 

задачи от Централната избирателна комисия да постъпват писмено в 

деловодството и така да бъдат разглеждани, а да не бъдат 

занимавани отделни членове на Централната избирателна комисия, 

които да уведомяват на заседание на ЦИК за това. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Извинявам се, колеги, ще си 

направя корекция в предложението. Пропуснала съм момента, че 

главният счетоводител, да – може би става въпрос за разходване на 

доста средства, така че предлагам да запазим реда, който сме 

възприемали на предходни избори, а именно с името на главния 

счетоводител и съответният телефон. Хората са свикнали вече и 

предлагам да няма промяна в реда. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не възразявам да се запази старият 

ред, въпреки че той не е много удобен. Това е моето предложение.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само една отметка, както 

обикновено, това е много показателно за ЦИК – какви въпроси 
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обсъждаме и на кое отделяме толкова много внимание. Ето, днес 

това е показателно. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Точка 34 уточнихме.  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже сме две в едно, има ли конкретно 

уточнение, че ако  партия или коалиция не издигне кандидат, да не 

си помисля, че може да претендира за едни пари от държавата. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Самото право, което не възниква с 

това, че има регистрация за даден вид избор. То възниква, когато 

има кандидат, който ще води кампания. В края на краищата е 

свързано с кампанията, а не с регистрацията. Медийният  пакет няма 

как да се усвои само заради това, че някой се е регистрирал. Всеки 

кандидат, който е издигнат от инициативен комитет има право. Този 

пакет се разходва в рамките на кампанията на кандидата. Това че 

някой го подкрепя няма отношение към медийния пакет и към 

финансирането, свързано с него. 

Има проблем, но не е единствен, затова ги разделих на три, за 

да може при счетоводството да се осчетоводява договор по договор, 

които да може да се разграничат дали са за народни представители, 

или за президент. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

проекта на решение имате ли становище? 

Колега Димитров, в т. 26.2, третото тире има подчертан текст. 

Така ли трябва да остане? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отнася се до оригинала на 

услугата, която е основание за заплащане. Може да премахнем 

подчертаването. Трябва да бъде изписано, когато се определя 

основанието за изплащане на услугата. Не мисля, че добавя нещо, но 

ще го премахна. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Изплащането на медийните доставчици е 

само за тези, на които са публикувани тарифите на сайтовете някъде, 

навсякъде. 
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Първо, медийните доставчици получават тези пари, не 

партиите.  

Второ, медийните доставчици, тъй като получават тези пари, 

да бъдат така добри да си публикуват тарифите на собствената си 

страница, както го пише в Изборния кодекс, като оставим 

междинните звена. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, те могат да имат посредник. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

други становища? В т. 15 – доставчиците на медийни услуги следва 

да са изпълнили задълженията си. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Цените, обявени от доставчика на 

медийната услуга, не могат да надвишават средните. Това е текст от 

Изборния кодекс. 

Обикновено правим проверка кой е заявил тези и към коя 

дата е обявил тези свои тарифи. Между другото, имаме сравнително 

малко заявления – някъде около 50, което е много различно. 

Редът е: първо публикуваш тарифите, след това сключваш 

договор, изпълняваш го и тогава получаваш парите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

колеги? 

Не виждам други желаещи да се изкажат. Ако няма, 

предлагам да приемем проекта на решение с направените 

допълнения и корекции, които докладчикът отрази. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова). 

Решението е № 656-ПВР/НС/30.09.2021 г. 

Имате думата – свързан доклад, казахте. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Съобщение за медийни тарифи и за 

медиите. Съобщението е за медиите, на които ще звънят и нашите 

пиари.  

В срок до 4  октомври 2021 г. електронните медии следва да 

обявяват на интернет страницата си предоставяните едни и същи 

условия и ред за предоставяне на време за отразяване на 

предизборната кампания на партии, коалиции и инициативни 

комитети, регистрирали кандидати за изборите, насрочени на 

14 ноември 2021 г. 

В срок до 4 октомври 2021 г., включително БНТ, БНР и 

техните регионални центрове следва да обявят на интернет 

страницата си едни и същи условия и ред за предоставяне на време. 

Следващият параграф е, че този срок – 15 октомври, изтича за 

електронните медии с национален обхват и електронните медии с 

регионален обхват, които следва да изпратят на Сметната палата и в 

Централната избирателна комисия своите тарифи. 

Предлагам съобщението да бъде публикувано на нашия сайт. 

Има и една добавка, която се отнася до срока, в който, след като се 

подпише договор, той се публикува на страницата на съответната 

медия, включително и безвъзмездните договори, сключвани с 

партии, коалиции, инициативни комитети, които са регистрирали 

кандидати, и в които трябва да има и възложител във връзка с 

предизборната кампания, включително и договорите, сключени чрез 

посредник. Тази информация не може да се премахне по-рано от 

обявяването на резултатите от изборите – имам предвид страницата 

на всяка медия. 

Ако имате някакви допълнения, ако не, след като одобрим 

текста, да го гласуваме. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за едно уточнение. Не разбрах 

за какво ще звънят пиарите? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като до 4 октомври няма да 

имаме пресконференция, те ще звъннат на повечето медии или ще 
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изпратят на повечето медии съобщението, за да им напомнят за този 

срок, който изтича след три дни. 

Поправка: ще го пуснат като прессъобщение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега 

Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тук, както ви казах преди пет минути, 

нещо бъркаме родови понятия с индивидуализирани понятия. 

Първо, какво значи с местен обхват? Някой има ли 

класификация за това? Кой ще се наименува „местен обхват“, 

„национален обхват“, „регионален обхват“? Кой ще преценява това? 

Самооценка? 

Второ, ако ще играем така, по-добре е да питаме СЕМ да ни 

каже кои медии, поне които тя контролира, са с национален, кои с 

регионален. Много ми е интересно как да разбера един сайт в каква 

сфера е, а най-малкото вече това е работа на пиарите?! Откъде пък 

това? Пиарите да си гледат имиджа на ЦИК, а не да се занимават кой 

кой е. Но пиар е едно друго  понятие – връзки с обществеността или 

агитации, пропаганда в по-старото му значение. 

Искам да кажа, че не е работа на пиарите. Ако ще говорим за 

медии с национален, регионален или местен обхват, трябва да 

стъпим на обективен критерии, а не на преценки от служители в 

отдел „Връзки с обществеността“. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предложеното за публикуване 

съобщение е открито за всички. Колкото до класификацията на 

медиите, това е предмет на дълъг разговор. Така е записано в 

Кодекса са използвани понятия, които са имало може би някакво 

значение преди пет-седем години, когато са записвани тези текстове. 

В ерата на интернет не може да има регионален обхват освен по 

регистрация. Иначе, всеки може да има достъп до потока 

информация, който се създава в медия, която е в интернет 

пространството. 
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 ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становища по предложението на колегата Димитров за публикуване 

на съобщението на интернет страницата на ЦИК? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

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. 

Колеги, изчерпахме тази точка. 

В точка четвърта: Доклади по дела, жалби и сигнали, 

заповядайте, колега Ципов. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в папката ми от днес ще 

видите два проекта: първият е с номер 672. Става дума за жалба от 

С. С. С. – пълномощник на ПП „Движение 

България на гражданите“, срещу решение № 30/25.09.2021 г. на 

Общинска избирателна комисия – Димово, област Видин. 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба от 

същото лице с вх. № ЧМИ-10-8/28.09.2021 г. Обжалва се 

горепосоченото решение на ОИК – Димово, с което се установява 

нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, изразяващо се в 

използването на национален символ – знамето на Република 

България, в агитационни материали на кандидата за кмет на 

кметство Арчар В. К. Д. в частичните избори 

на 3 октомври 2021 г., издигнат от местна коалиция „Новото време“. 

Жалбоподателят твърди, че материалите са разпространени във 

фейсбук профила на кандидата. 

ОИК – Димово, е извършила проверка на 25.09.2021 г., при 

която е установила, че твърденията на жалбоподателя са 

основателни, тъй като на помещения, намиращи се в населеното 

място, има разположени плакати на кандидата за кмет на кметство 
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Арчар, които съдържат трицветно изображение с цветове, подредени 

водоравно от горе надолу, последователно бяло, зелено и червено. В 

решението на ОИК – Димово, се установява, че е налице нарушение 

на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от кандидата за кмет 

издигнат от местна коалиция „Новото време“. Изложен е извод, че 

съдържащото се в агитационния материал трицветно изображение 

представлява националното знаме на Република България. 

В решението си ОИК – Димово, е указала на кмета на 

общината да премахне агитационните материали. 

В жалбата си жалбоподателят Стефан Стефанов – 

пълномощник на ПП „Движение България на гражданите“, настоява 

да бъде наложена и глоба по смисъла на Изборния кодекс на 

отговорните лица. 

Централната избирателна комисия изиска преписката по 

жалбата. Може да се запознаете в преписката в моя папка от днес 

има подпапка „Жалба Димово“. В нея има файл с наименование 

„Жалба“. Може да видите самата жалба, както и снимков материал, 

за да може да се ориентирате в решението, което е взела ОИК – 

Димово. В преписката не фигурира протокол от извършена проверка 

на ОИК, при което е установено нарушението на чл. 183, ал. 4 от 

Изборния кодекс.  

В проекта на решение ще се запознаете с едно изложение по 

отношение на това в глава 12, Раздел втори „Предизборна агитация“ 

от Изборния кодекс какви са разпоредбите и по-конкретно чл. 183, 

ал. 4 и какви са действащите разпоредби от Закона за държавния 

печат и националното знаме на Република България, където са 

изброени характеристиките на националното знаме. 

Предлагам на вниманието ви следното решение: Централната 

избирателна комисия намира, че от снимковия материал, приложен 

към преписката, може да бъде направен извод, че използваният в 

агитационния материал национален флаг притежава белезите на 

националното знаме, тъй като съдържа реквизитите, посочени в 

чл. 15 от Закона и Приложение № 2 към същия закон. 



27 

При проверката на ОИК – Димово, не е установено по 

несъмнен начин кои са извършителите на нарушението по чл. 183, 

ал. 4 ИК, поради което не може да бъде наложено 

административното наказание глоба по смисъла на чл. 480, ал. 2 от 

Изборния кодекс. 

Предлагам на вниманието ви следния извод: Централната 

избирателна комисия приема, че в решението си ОИК – Димово, 

правилно е указала агитационните материали да бъдат премахнати и 

с това е натоварен компетентният орган, именно кметът на община 

Димово. 

В заключение, диспозитивът, който предлагам на вашето 

внимание: Централната избирателна комисия на съответните 

основания 

„РЕШИ: 

Потвърждава Решение № 30 от 25.09.2021 г. на ОИК – 

Димово, и отхвърля жалбата на С. С. – пълномощник на 

ПП „Движение България на гражданите“, срещу Решение 

№ 30/25.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Димово, 

област Видин“. 

Моля да се запознаете и ако имате бележки и коментари, да 

дискутираме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колегата 

Ципов беше изключително изчерпателен в своя доклад. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като не успях 

да се запозная с проекта на решение, но разглеждайки жалбата и с 

оглед трайната практика на Централната избирателна комисия в 

съответствие и с трайната практика на Върховния административен 

съд, предлагам да отменим решението на ОИК, а по жалбата на 

кмета, отново позовавайки се и на трайната практика на Централната 

избирателна комисия, да я оставим без разглеждане, доколкото тя не 

е допустима и в този смисъл да се произнесем. 
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, не възразявам, ако това е 

становището на мнозинството на членовете на Централната 

избирателна комисия. Наистина, след като се запознаете внимателно 

с приложения снимков материал, може да възникне някакво 

усещане, че има използване на националното знаме в агитационните 

материали, но в крайна сметка в решението на ОИК – Димово, не е 

обосновано достатъчно добре установяването на извършените 

нарушения по съответния текст от Изборния кодекс. Не възразявам с 

оглед и практиката на ЦИК, и на Върховния административен съд, 

да приемем, че не е налице извършено нарушение и да отменим 

решението на ОИК – Димово. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

становища. 

Ако няма, колега Ципов, да коригирате проекта на решение и 

малко по-късно ще го гласуваме. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Заявих съвсем ясно, че приемам 

диспозитивът да е: отменя решението на ОИК – Димово. В този 

случай трябва да върнем и преписката на ОИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: С 

корекцията, около която се обедини Комисията, да приемем проекта 

на решение. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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 № 657-МИ/30.09.2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в контекста на това решение 

имаме жалба и от С. В. С. – кмет на община 

Видин, срещу същото решение на ОИК. 

В своята жалба жалбоподателят излага аргумент, че в 

агитационните материали на кандидата за кмет не са изобразени 
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герба или знамето на Република България. Също така 

жалбоподателят смята, че в агитационните материали не са 

използвани национални символи, а, че използваната разделителна 

цветна линия, която ОИК – Димово, приема, че представлява 

знамето на Република България, всъщност това не отговаря на 

изискванията на Закона за герба и националното знаме. 

Отново обръщам внимание, че сме изискали преписката по 

решението и с оглед на установената фактическа обстановка ви 

предлагам следните изводи: Централната избирателна комисия, след 

като се запозна с мотивите на жалбоподателя, намира, че жалбата е 

недопустима, тъй като е подадена от лице, което няма правен 

интерес. С оглед на това ви предлагам следния проект на решение: 

Оставя без разглеждане жалбата на С. В. С. – 

кмет на община Димово, срещу Решение 

№ 30/25.09.2021 г. на Общинска избирателна комисия – Димово, 

като недопустима. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

становища по това предложение за решение. 

Ако няма, моля процедура по гласуване. 

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

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 № 658-МИ/30.09.2021 г. 

Преминаваме към точка 4а: Проект на решение относно 

промяна в състава на коалиция. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 



30 

Точка 4а. Проект на решение относно промяна в състава на 

коалиция. 

РОСИЦА МАТЕВА: В папка с моите инициали е проектът на 

решение с проектен номер 675. 

Това е за промяна в състава на коалиция „Продължаваме 

Промяната“, която регистрирана в Централната избирателна 

комисия с Решение № 613-НС от 24 септември 2021 г., за участие в 

изборите за народно събрание на 14 ноември 2021 г. 

Днес в Централната избирателна комисия беше подадено 

заявление за промяна в състава на коалицията, което е подписано от 

пълномощника на представляващия коалицията, с представено 

пълномощно. Към заявлението са подадени: Решение за промяна в 

състава на коалиция „Продължаваме Промяната“ от 29.09.2021 г., с 

което решение към коалицията се присъединява още една партия: 

ПП „Политическо движение „Социалдемократи“. Тази политическа  

партия приема подписаното преди това между първите две 

политически партии, които представляват коалицията, решение за 

създаване на коалицията. 

Наименованието на коалицията остава непроменено и всички 

други решения, взети преди това от ПП ВОЛТ и ПП 

„Средноевропейска класа“, също остават непроменени.  

Освен това са представени удостоверения за актуално 

състояние на ПП „Движение Социалдемократи“; удостоверение с 

посочен номер в проекта от Сметната палата, че ПП 

„Социалдемократи“ е внесла финансови отчети за 2018-а, 2019-а и 

2020 г.; образец от подписа на председателя и представляващ 

партията; образец от печата на партията; пълномощното, за което 

споменах, от представляващия партията коалиция „Продължаваме 

промяната“ Кирил Петков в полза на Н.  Г. М. 

Налице са изискванията на Изборния кодекс и на Решение 

№ 545-ПВР/НС от 16.09.2021 г. на Централната избирателна 

комисия, поради което ви предлагам да вземем решение, с което да 

регистрираме промяна в състава на коалиция „Продължаваме 
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промяната“, регистрирана с Решение № 613-НС от 24 септември 

2021 г., с включване на партия „Политическо движение 

Социалдемократи“ в състава на коалицията. 

Анулираме издаденото удостоверение въз основа на 

предходното решение и ще се издаде ново удостоверение и вписване 

в състава на коалицията и на новата партия след приемане на това 

решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли бележки по предложението? 

Ако няма, подлагам на гласуване предложението за промяна 

в състава на коалиция „Продължаваме промяната“. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Решението е № 659-НС/30.09.2021 г. 

Колеги, преминаваме към точка пета: Доклади по 

административни преписки. 

Колегата Стоянова. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Позволявам си да изпреваря колегата 

Георгиев. Колеги, в моя папка с днешна дата има предложение за 

писмо, тъй като писмото е изпратено доста отдавна, затова си 

позволявам да помоля да го прегледате, и ако нямате възражения, 

още днес да го изпратим за отговор. То е по едно старо запитване, по 

което ние сме комуникирали с полицаите, но е необходимо за 

преписката да има и писмен отговор, поради което предлагам проект 

на отговор. Писмото е от Четвърто РП на СДВР. 

Моля да подложим на гласуване писмото. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението за писмо. Имате ли становища по него? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колега Георгиев, заповядайте в същата точка. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам най-напред протокол с 

вх. № ПВР-04-03-28/30.09.2021 г. от ГД ГРАО към МРРБ за 

извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партията „Български земеделски народен съюз“ за 

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

Проверката е установила, че е налице необходимият брой от 

2730 коректни записа 2500, с което приключва проверката във 

връзка с Решение № 655-НС/29.09.2021 г. за регистрация на партия 

„Български земеделски народен съюз“ за участие в изборите за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Още един доклад имам. Постъпили са два протокола с два 

поредни номера: вх. № ПВР-04-03-30 и вх. № ПВР-04-03-

31/30.09.2021 г. за извършени проверки на списъка на избиратели, 

подкрепящи  регистрацията на коалиция „Демократична България – 

Обединение“ за участие в изборите за народни представители, 

насрочени за 14 ноември 2021 г. и с протокола се твърди, че ГД 

ГРАО в МРРБ е установила коректни 3091 записа от общо заявени 

8000, тоест налице са поне 2500, както е изискването за 

приключване на регистрацията на коалиция.  

Също така в протокола с номер 31 е извършена проверка на 

другия списък, представен от коалиция „Демократична България – 

Обединение“ на избиратели, подкрепящи регистрацията на 

коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката. Според протокола на ГД ГРАО са проверени всичките 
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представени 3400 записа, от които 3011 са установени коректни, 

тоест налице са поне 2500 избиратели, подкрепящи  регистрацията 

на коалицията за участие и в тези избори.  

Това, което докладвах за приключила проверка, е към 

Решение № 654-ПВР/НС. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

колеги? 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпил 

протокол с вх. № ПВР-04-03-32/30.09.2021 г. на ГДР ГРАО за 

извършена проверка на списъка на избиратели, подкрепящи 

регистрацията на партия „Русофили за възраждане на Отечеството“, 

съобразно който протокол са установени 2512 коректни записа, 

тоест необходимият брой избиратели съобразно закона, които да 

подкрепят регистрацията на партията за участие в изборите, която  

регистрация е завършена на вчерашна дата с Решение № 643-

ПВР/НС при условията на незавършена проверка, която с днешния 

протокол вече е завършена. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

колеги, относно регистрация. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам да 

изпратим писмо до всички ОИК и до кметовете на общини във 

връзка с частичните избори за кметове на 3 октомври. Проектът на 

писмо е във вътрешната мрежа, с което да ги уведомим за 

публикуването на информация за броя на гласувалите през деня, 

както и в началото на изборния ден за откритите секции. На 

страницата на съответната ОИК изпращаме екселската таблица към 

нашето писмо. Информацията се събира по принцип от общинските 

администрации от лица, определени от кмета на съответната 

община. Освен това да напомним, че книжата следва да бъдат 

представени в Централната избирателна комисия в понеделник след 

9,30 ч. Както на изборите на 3 октомври, така и при евентуален 
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втори тур на 10 октомври, а на 11 октомври да бъдат представени в 

Централната избирателна комисия. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Чухте предложението за писмо до всички ОИК и кметове на 

общини. 

Ако няма становища, моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувана справката, за която ви казах по-рано, за подадените 

заявки за тиража на бюлетините от областните управители, 

включително от Министерството на външните работи сме получили 

писмо с вх. № ПВР-04-01-17/30.09.2021 г. Ще се актуализира тази 

информация след получаване на писмата от всички областни 

управители. Знаете, че срокът е утре, след което, мисля да се 

проведе работна група за обсъждане на въпроса с тиража на 

бюлетините, както и общият брой. Това е свързано и със стартиране 

на процедурата по възлагане отпечатването на хартиените бюлетини. 

На следващо място, ви докладвам писмото, което получихме 

от Министерския съвет с вх. № ПВР-03-13/28.09.2021 г. с 

представени технически спецификации за изработка и доставка на 

книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и 

за изборите за народни представители. Документацията е прегледана 

от администрацията. Предлагам ви да изпратим писмо. Отговорът е 

във вътрешната мрежа. Тъй като има доста технически грешки и ако 

ги описваме в нашето писмо, това много би ни забавило, да 

изпратим така направените корекции в самата документация като 

приложение към писмото.  

В писмото на главния секретар се поставя въпросът с оглед 

на кратките срокове и предвид възможността за произвеждане на 
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нов избор в изборите за президент и вицепрезидент, Централната 

избирателна комисия да обсъди възможността да бъдат отпечатани 

предварително протоколите и другите книжа за този нов избор, 

както и да се определи начинът на използването на протоколите на 

СИК и РИК при произвеждането на новия избор. 

По аналогия с предходните избори за президент и 

вицепрезидент ви предлагам да изразим становище да съгласуваме 

направеното предложение, протоколите и другите книжа да бъдат 

отпечатани предварително по преценка на администрацията на 

Министерския съвет; да се обсъди възможността при евентуален нов 

избор предварително да бъдат отпечатани нови протоколи и други 

книжа, в които да не бъде фабрично отпечатана информация 

относно наименование и номер на райони, наименование на партии 

и коалиции и имената на независимите кандидати, както и имената 

на кандидатите за президент и вицепрезидент. В този смисъл сме 

правили предложение и на предходните избори през 2016 г. в 

зависимост от решението, което ще приеме администрацията на 

Министерския съвет като възложител по тази процедура, 

Централната избирателна комисия ще приеме последващо решение 

за използването и попълването на съответните протоколи. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Моля да се 

запознаете и ако имаме готовност днес с протоколно решение да го 

одобрим и да го изпратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото. Становища по него? 

Ако няма бележки, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

Колега Матева, заповядайте. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви помоля в папка с моите 

инициали да погледнете писмо до „Информационно обслужване“ 

АД във връзка с необходимите проверки, които трябва да бъдат 

извършени за спазване разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Изборния 

кодекс, като ще ви помоля да обърнете внимание на проверките на 

кандидатите, които са на стр. 3 към края и на членовете на 

инициативните комитети, които са на стр. 4 и да преценим дали са 

обхванати всички възможни варианти, за да го изпратим. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате писмото. Тъй като доста проверки са отразени в него, 

предлагам за запознаване сега да бъде и да го разгледаме на 

утрешното заседание. 

Колега Димитров, заповядайте в същата точка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Това по-скоро е 

поправка на фактическа грешка. Получили сме писмо от господин 

Симеон Славчев, в което иска да поправим Решение № 637 в частта 

му диспозитив, където сме докладвали и гласували, че 

наименованието на партията в бюлетината трябва да бъде ПП МИР. 

Истината е, че те са заявили наименование по следния начин: П 

МИР.  

Имаме ли решение, с което можем да регистрираме така 

партия МИР или продължаваме да я регистрираме като ПП МИР?  

Предлагам да гласуваме такава фактическа грешка, с която в 

диспозитива наименованието ПП МИР, да бъде заменено с партия 

МИР. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ще ви 

помоля, колега Димитров, да подготвите проект на решение за 

поправка на техническа грешка. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам преписка с вх. № НС-

04-130/30.09.2021 г. Това е писмото, което сме получили от 

Министерството на правосъдието, с което са описали всички, 

предоставени субсидии за състава на Четиридесет и шестото 

народно събрание. Интересен е краят на писмото, където е записано, 
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че по отношение на ПП Гражданска платформа Българско лято, 

следва да имате предвид, че в Министерството на правосъдието не 

са постъпили изискуемите документи, съгласно еди-каква си 

заповед, изменена с друга на министъра на правосъдието, с оглед на 

което държавна субсидия не е изплащана. 

Информацията, която се съдържа в писмото, ще архивираме в 

папка „Медийни пакети“. Очевидно, че партия „Гражданска 

платформа – Българско лято“ не може да борави със сметки и затова 

не е получила своите субсидии. Това са две заповеди на министъра 

на правосъдието. Докладвам това за сведение. 

Имаме искане с вх. № ЦИК-00-322/29.09.2021 г. Това е 

искане от „Информационно обслужване“ АД да получат 

удостоверение за извършена услуга по договора, който те са 

сключили с нас за обработка на изборните резултати. Преписката 

може да я видите в моя папка. 

Предлагам да гласуваме председателят и секретарят на 

Комисията да подпишат такива удостоверения по този договор, по 

който са извършени плащания. Прието е изпълнението. Искат да се 

издаде удостоверение, най-вероятно, за да участват в някаква 

следваща процедура за обществена поръчка. 

Да гласуваме протоколно решение, с което да упълномощим 

председателя и секретаря на Комисията да подпишат такива 

удостоверения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

виждате предложението за удостоверение. Има ли становища? 

Ако няма, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ЦИК-09-383/30.09.2021 г. 

„Информационно обслужване“ АД е поискало да подпишем приемо-
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предавателен протокол за изпълнение на договора, с който те 

поддържат нашата интернет страница. Имаме становище на А. К., 

който отбелязва едно-две временни затруднения, но са отстранени в 

най-кратки срокове. 

Може да погледнете становището в папката. 

Предлагам да изплатим за тримесечието сумата по договора 

за периода 24 юни – 23 септември 2021 г., на обща стойност около 

2300 лв. Договорът е сключен на годишна база, но изплащането е 

тримесечно.  

Попитах за становище на счетоводството и на финансовия 

контрольор – средствата са предвидени в бюджета. 

Ще взема предвид бележка, тоест не е достатъчен 

предварителният контрол и предварителната оценка, ще трябва да се 

получи и докладна. Благодаря за бележката и оттеглям този доклад. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

има ли други докладчици в Доклади по административни преписки? 

Преминаваме към точка 5а: Проект на решение относно 

поправка на техническа грешка в изборните книжа. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 5а. Проект на решение относно поправка на 

техническа грешка в изборните книжа. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме от Българска 

социалдемокрация „Евролевица“ писмо по електронната поща, с 

което ни обръщат внимание, че в Приложение № 73-НС от 

изборните книжа, в указателният текст е допусната техническа 

грешка при препратката към приложението от изборните книжа – 

заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс. 

Става дума за заявленията-декларации, които попълва всеки 

кандидат за народен представител при продаване на предложението 

от партиите, коалициите и инициативните комитет до РИК. Тъй като 

става дума за образци, които ще бъдат използвани от основните 

участници в изборите, ви предлагам да поправим грешката в 
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указателния текст на Приложение № 73. Изготвен е проект на 

решение, който може да видите във вътрешната мрежа относно тази 

поправка на техническа грешка, като в Приложение № 73 думите 

„№ 66-НС“ да се четат “№-78-НС“. 

За улеснение, отново на участниците, да утвърдим ново 

Приложение № 73 съгласно приложението към това решение. 

Предлагам анблок, ако се приеме решението, да гласуваме и 

писмото до „ДВ“ за обнародване на приложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

запознахте ли се с проекта на решението за поправка на 

техническата грешка в Приложение № 73-НС. 

Становище по проекта на решение? Ако няма, моля 

процедура по гласуване за приемане на проекта на решение за 

поправка на техническата грешка, заедно с изпращане на писмо до 

„ДВ“ за публикуване на решението. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 660-ПВР/НС/30.09.2021 г. 

Колеги, преминаваме към точка шеста: Разяснителна 

кампания. 

Колега Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 6. Разяснителна кампания. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка на колегата Стойчева от 

днешна дата има подпапка, която се казва „докладна записка“ и 

вътре са качени всички документи, които са към процедурата, която 

вече сме обсъждали по отношение на възлагане на обществена 

поръчка чрез пряко договаряне с уточнен предмет: изготвяне на 

аудио визуални и дигитални материали за провеждане на 

разяснителна кампания от ЦИК за изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

Има приложен индикативен график за процедура на пряко 

договаряне. 

В този смисъл ви предлагам да одобрим проект на решение, 

който се намира в съседната папка „Разяснителна кампания-финал“ 

и проектът на решение със заглавие „НС – процедура пряко 

договаряне. 

Моля да се запознаете с предложените документи и с проекта 

на решение. Диспозитивът, който предлагам е: Централната 

избирателна комисия на основание изброените законови норми и 

обстоятелствената част на решението реши: откриване на процедура 

„пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и 

други аудио-визуални и дигитални материали за провеждане на 

разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.” 

2. Одобрява технически спецификации – Приложение № 1 

към решението. 

3. Методиката за оценяване е в Приложение № 2. 

4. Одобрява покана за участие в процедурата. 

5. Да се поканят за провеждане на преговори посочените в 

т. 5 лица. 

6. Максималната стойност на обществената поръчка е 

посочена в т. 6. 

7. Определя гаранция за изпълнение в размер на 3% от 

общата цена на договора.  

В решенето са включени фирмите, с които Централната 

избирателна комисия е работила през последните пет години – 

всички до една. Извършена е проверка. Това са фирмите, които ще 

бъдат поканени. Пет години назад, тъй като в рамките на тези пет 
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години са произведени всички видове избори, за които може да се 

сети човек – в т. 5 на решението, в диспозитива. 

Колеги, ако искате да прекъснем за малко, за да може да се 

запознаете с документите и да изискаме справка за сключените 

договори през последните пет години. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

време за запознаване. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Господин Войнов, може ли да взема 

думата, докато колегите се запознават с проекта на решение. 

Колеги, в същата папка по-надолу може да видите проект на 

писмо до директора „Програмно съдържание“ на БНТ, с което го 

каним за провеждане на работна среща във връзка с разяснителната 

кампания за изборите на 14 ноември 2021 г. и необходимостта от 

изработването на обучителен материал за СИК в страната, 

обучителен материал за СИК извън страната, както и изработването 

на до 3-минутно видео за машинно гласуване. 

Ние обсъждахме в сутрешната част евентуално това да се 

случи във вторник, 5 октомври, но не уточнихме часа. Ако имате 

някакви идеи за това как ще изглежда заседанието ни на 5 октомври 

или може би пак за 14,00 ч. Да отправим тази покана до директора 

„Програмно съдържание“ на БНТ, за да обсъдим възможността да 

бъдат изработени тези материали. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

видяхте писмото за покана за среща на 5 октомври от 14,00 ч. Моля, 

процедура по гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Продължава запознаването още няколко минути. 

Колеги, предлагам, докато чакаме справката по проекта на 

решение, да преминем към точка 6а: Изплащане на възнаграждения 

на ОИК. 
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Заповядайте, колега Стоянова. 

 

Точка 6а. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

постъпило искане от ОИК – Ветово, за изплащане на 

възнаграждение, изразяващо се в участие на заседание на общински 

съвет Ветово при полагане на клетва на новоизбрания общински 

съветник. 

Представена е необходимата справка. В дежурството са 

участвали председателят и секретарят на ОИК. Представена е 

счетоводната справка, изискуемия контролен лист от финансовия 

контрольор, установяващ законосъобразност на исканото 

възнаграждение в размер на 121,03 лв. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте доклада на колежката Стоянова. Становища по него? 

Ако няма, моля процедура по гласуване за изплащане 

възнаграждение на ОИК – Ветово. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

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

няма. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Искане за изплащане на 

възнаграждения с вх. № МИ-27-194/23.09.2021 г. на ОИК – Пловдив, 

за провеждане на заседание на 2 септември 2021 г. за прекратяване 

пълномощията на избран общински съветник и избиране на нов на 

негово място. 

Приложено е решението на ОИК от проведеното заседание, 

както и протоколът от това проведено заседание. Преписката е 

окомплектована с необходимите документи – счетоводна справка, и 

контролен лист от финансовия контрольор, утвърждаващ 

изплащането на възнаграждения с осигурителни вноски в размер на 

1025,43 лв. 

Предлагам да се одобри изплащането на възнагражденията. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, по 

доклада имате ли бележки? 

Моля, процедура по гласуване за изплащане на 

възнаграждение на ОИК – Пловдив. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка седма: Разни. 

Колега Димитров, заповядайте. 

 

Точка 7. Разни 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, получили сме писмо, с 

което господин Стойчев, който е упълномощен представител на 

партия ВОЛЯ, лично, с широки пълномощия, иска да му 

предоставим удостоверението за регистрация в изборите за 

президент и вицепрезидент, както и копие от справката, която сме 

направили в ГД ГРАО. И двата документа са публични, има го на 

страницата това решение, защо иска да му даваме копие, не 

разбирам. 

Отговорът е следният: уведомяваме Ви, че копие от 

решението и удостоверението за регистрация на ПП ВОЛЯ в 

изборите за президент и вицепрезидент може да получите от 

администрацията на Централната избирателна комисия в работно 

време – от 9,00 ч. до 17,30 ч.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо 

Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, това, което искам да 

констатирам. Първо, на Централната избирателна комисия не са 

необходими широки правомощия и пълномощия на лицата, на нас 

ни трябват изрично. Затова и много партии и коалиции, не знам на 

какво се позовават, но вместо да изпълняват решенията на 

Централната избирателна комисия, извършват нотариални заверки 
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на подписи, вместо да поставят съответно печат, подпис на 

представляващия и така нататък. Това е само отметка по отношение 

на изразеното също като добавка от колегата Димитров. 

На следващо място, получаването на копие от решението, 

както и на удостоверението в оригинал, е част от процедурата по 

регистрация и се вписват съответните данни в регистъра. Не знам 

как може да изпратим отговор и да кажем, че се получава от 

администрацията, при положение че се връчва и се удостоверява с 

подписа на дежурен член на ЦИК.  

На такова искане или не дължим отговор, защото 

пълномощникът също трябва да чете закона и решението на 

Централната избирателна комисия, или да му изпратим сканирани 

решението и копие от удостоверението, което, между другото, правя 

като предложение – няма пречка да му бъдат изпратени по 

електронната поща сканирани. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря за коментара. Ще приема 

предложението. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подлагам 

на гласуване предложението да бъде изпратено копие от решението 

на Централната избирателна комисия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам за сведение писмо с 

вх. № 07-95/3 от 27 септември 2021 г. – уведомление за участие на 

Централната избирателна комисия в общата среща на АСЕЕЕО. 

Докладвам го за сведение. Мога да добавя, че имаше две решения, 

които имат някакъв смисъл. Едното е за предаване на 

председателството от Румъния на Молдова, както и по споразумение 

между Централната комисия на Румъния и Унгария, ще бъде 

обявена стипендия, не уточниха колко дълга, двете комисии ще се 
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поделят разходите за нещо, което бих нарекъл стажант, който може 

да наблюдава работата на двете комисии най-вече в частта „нови 

технологии“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

връщаме се на точката: Разяснителна кампания.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колегите се запознаха и моля директно 

да го подложим на гласуване. Няма да уморявам аудиторията с 

втори доклад по същата точка. 

Има и приложения, които може да видите в папката, 

включително по отношение на въпросите, които бяха поставени за 

обсъждане преди прекъсването. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате думата за становища по проекта на решение. 

Ако няма други предложения, подлагам на гласуване проекта 

на решение относно откриване на процедура „пряко договаряне“ за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на аудио и 

аудио визуални произведения за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 661-ПВР/НС/30.09.20211 г. 

Колеги, други доклади? 

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам вх. № ЕП-09-54/1 от 

31 август 2021 г. Получили сме от Софийска районна прокуратура 

досъдебно производство. Желаят да им предоставим четливо копие 

на допълнителна страница към списък за гласуване извън страната в 
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секция № 148 в Република Северна Македония в изборите за 

Европейски парламент на 26 май 2019 г. 

Приготвил съм придружително писмо и заверено копие от 

исканите документи. Предлагам да гласуваме да се изпратят. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

чухте предложението. Становища? 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Други доклади имате ли?  

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. 

Насрочвам следващо заседание за утре, 1 октомври 2021 г., от 

10,00 ч. 

(Закрито в 18,30 ч.) 
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