
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 95 

 

На 6 октомври 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. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК. 

Докладва: Силвия Стойчева 

3. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Росица Матева, Димитър Димитров, Гергана 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Георги Баханов 

4. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

5. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

6. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК. 

Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Цветозар Томов, 

Димитър Димитров, Красимир Ципов, Емил Войнов, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 
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Заседанието бе открито в 13,30 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. 

Десет членове на Централната избирателна комисия сме в залата – 

налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК – 

докладва госпожа Стойчева. 

3. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Росица Матева, Димитър Димитров, Гергана 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов. 

4. Разни – докладва господин Димитров. 

Има ли предложения за допълване? 

РОСИЦА МАТЕВА: Моля за нова точка: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване така предложения проект на дневен ред с направеното 

допълнение, като останалите колеги ще се допълнят, когато се 

присъединят към заседанието. Вероятно в точката Машинно 

гласуване колегата Войнов ще докладва и проекта на документи за 

обществената поръчка за доставка на 1600 машини.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преди да започнем по дневния  ред, госпожо Солакова, 

заповядайте за Вашия доклад. 



3 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа се намира както проектът на писмо до Печатницата на БНБ, 

към което да приложим четирите приложения вече на техническите 

характеристики – за първи път изпращаме техническите 

характеристики за гласуване извън страната в изборите за президент 

и вицепрезидент и за народни представители. Към момента не съм 

направила предложение за друг брой на позициите, доколкото 

нямаме още ясната картина и съм останала в рамките на 

предоставените мостри със съответните описания. На гърба на 

бюлетината е посочено какъв цвят да е лентата, която предоставя 

допълнителна защита, като непрозрачна лента – това е едно. 

На следващо място, в придружителното писмо, както 

виждате, искаме да ни предоставят тяхното предложение за 

бюлетината за президент – преди малко госпожа Матева каза 33 общ 

брой позиции, заедно с „не подкрепям“. Предлагам да поискаме за 

34 позиции, включително „не подкрепям никого“ в бюлетината за 

президент.  

Моля да изпратим за съгласуване и забележки тези 

технически характеристики. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

имате ли предложения? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

Преди да дам думата на господин Войнов, аз имам доклад. В 

моя папка ви докладвам писмо с вх. № ПВР-03-3-4/05.10.2021 г., 

което пристигна вчера след заседанието на Централната избирателна 
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комисия, а днес постъпи в оригинал. Изпратено ни е от 

администрацията на Министерския съвет – копие на докладна 

записка от 5 октомври на заместник-министъра на вътрешните  

работи и председател на междуведомствената работна група, 

назначена със заповед на министър-председателя от 13 септември 

2021 г. Емил Ганчев относно извършени огледи на обекти, държавна 

собственост, с цел установяване на възможността за съхранение на 

СУЕМГ. 

Колеги, накратко ще ви запозная с текста. В докладната 

записка се сочи, че във връзка с нашето писмо от 9 септември 

2021 г., където сме посочили на какви минимални изисквания трябва 

да отговаря складът, са направени огледи на няколко обекта, като 

нито един от тях не отговаря на условията за съхранение на 

устройствата за машинно гласуване.  

По последния обект са провеждани разговори между 

администрацията на Министерския съвет и председателя на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. 

Агенцията разполага със склад в землището на село Долна махала, 

област Пловдив, който отговаря на минималните изисквания за 

съхранение на машините, но предвид това, че обектът се намира на 

около 100 км от София и предвид необходимото технологично време 

за осигуряване на достъп до помещенията, към настоящия момент 

оглед на място от представители на работната група не е извършван. 

 Работната група е предложила на министър-председателя 

съхранението на машините да продължи да се осъществява в склада 

на „Карго-партнер“ до края на годината. При желание от страна на 

Централната избирателна комисия за евентуално съхранение на 

машините в предложения склад от Държавната агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“ на територията на град Пловдив; 

допълнително да бъде организиран оглед на място за проверка на 

съответствието с минималните изисквания; и на извънредно 

заседание на Министерския съвет да се търси решение за намиране 

на сграда, държавна собственост, която да отговаря на изискванията 
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за съхраняване на машините и предоставяща възможност за 

позициониране на работни места, оборудвани с офис техника. На 

този етап ви го докладвам за сведение. Трябва да очакваме да бъде 

взето решение от Министерския съвет във връзка с тази докладна. 

Както ви казах в началото, докладната записка е в моя папка 

от днес и може да се запознаете подробно със сградите, които са 

били предмет на оглед. 

Заповядайте с доклад в тази точка, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с вчерашното протоколно 

решение на Централната избирателна комисия, съгласно което се 

възложи на юристите да подготвят проект на решение относно 

откриване на обществена поръчка за доставяне на 1600 СУЕМГ, 

заедно с батерии, удължители, смарткарти и флаш памети е 

постъпила докладна записка от директора на дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-09-391/06.10.2021 г., с което ни 

предоставя на вниманието проект, изготвен от Н. Ж.  и 

И. В. Докладната записка е половин страница – уведомява ни, че е 

изготвен такъв проект от юристите. Изготвен е и контролен лист за 

поемане на задължения.  

Проектът на решение за откриване на обществена поръчка е 

качен в днешното заседание. Има папка „ОП 1600 СУЕМГ“ – 

вторият файл е проект на решение. Има и приложение „Техническа 

спецификация“. Между другото, и проектът на решение и 

техническата спецификация са аналогични с тези по поръчката, 

която открихме преди около две седмици и след това я прекратихме, 

тъй като предложените цени бяха по-високи от максимално 

определената прогнозна стойност. И проектът на решение, и 

приложената техническа спецификация са абсолютно аналогични на 

предишния проект.  

Подготвена е и покана за участие в процедурата на 

договаряне до тримата изпълнители, предложени за участие. 

Публикуван е проект на договор по тази поръчка.  
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Предлагам да се запознаете и малко по-късно в заседанието 

да го разгледаме. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-23-15-3/06.10.2021 г. 

Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него ни изпращат транспортния 

и логистичния план за осигуряване логистиката на машинното 

гласуване на втория тур на частичните избори на 10 октомври, 

изпращат ни и транспортния график с часовете на тръгване на 

лъчовете от склада на „Карго-партнер“, както и часовете на 

пристигане във всяка една секция; имената на шофьорите и имената 

на техниците за всяка една секция. Също така ни изпращат и 

транспортния график за връщане с часовете на тръгване на 

машините от всяка една секция. 

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД с копие 

до МВР и ОИК, в които ще се произведе втори тур, с което да 

разрешим специализираните устройства да бъдат доставени на 

9 октомври до избирателните секции съгласно предоставения график 

в съпровод и охрана от органите на МВР, както и след приключване 

на изборния ден, също по графика, да бъдат прибрани в склада под 

съпровод и охрана на МВР. Проектът на писмо е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на 

гласуване писмото за транспортиране на машините. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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); против – няма. 

Докладвам ви писмо с вх. № ЧМИ-06-103-2/05.10.2021 г. от 

община Калояново и с него ни изпращат графика за предаване на 

изборните материали на СИК от представителите на общинската 

администрация и ОИК – Калояново, на 9 октомври. Молят при 

възможност доставката на машините да бъде съобразена с тези 

срокове. Ние получихме такова писмо от Калояново и на първия тур 

и го изпратихме на „Сиела Норма“ АД за съгласуване и мисля, че 
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нямаме оплаквания. Предлагам да изпратим графика с писмо на 

„Сиела Норма“ АД с указание за съгласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване да препратим това писмо до изпълнителя по договор за 

съобразяване. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 ((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); против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка втора: Проект на решение относно промяна 

в състава на ОИК. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

 

Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, с вх. № МИ-11-16/25.09.2021 г. тази година в 

Централната избирателна комисия е постъпило предложение от 

коалиция „БСП за България“ за назначаване на Светослава 

Димитрова Борисова за заместник-председател на ОИК – Хитрино, 

на мястото на Д. В. Д., който беше освободен с Решение № 494 на 

Централната избирателна комисия.  

Към предложението са приложени декларация и копие от 

диплома за  завършено висше образование на С. Б., както и 

пълномощно в полза на упълномощения представител на коалиция 

„БСП за България“.  

Предвид всичко казано дотук и на съответните правни 

основания, предлагам да вземем решение, с което да назначим за 

заместник-председател на ОИК – Хитрино, област Шумен 

Светослава Димитрова Борисова със съответното ЕГН,  като на 
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назначения заместник-председател на ОИК да се издаде 

удостоверение. Проектът на решение е под номер 699. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно промяна в състава на ОИК 

– Хитрино, област Шумен. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 ((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); против – няма. 

Решението е № 686-МИ/06.10.2021 г.. 

Преминаваме към точка трета: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 3. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, моля да се запознаете с ЦИК-

09-392/06.10.2021 г. – това са всички документи, с предложение за 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за 

отпечатване на хартиените бюлетини. 

Представям на вниманието ви три докладни записки с 

вх. № ЦИК-09-390/06.10.2021 г.; ЦИК-09-389/06.10.2021 г. и ЦИК-

09-388/06.10.2021 г. за закупуване на офис консумативи и други 

материали; за закупуване на санитарно хигиенни материали и 

третата докладна записка е за закупуване на канцеларски материали. 

Представени са справки от счетоводството, към всички са 

приложени и контролни листове за извършен предварителен 

финансов контрол. Посочени са необходимите средства за новите 

поръчки и доставки, които да бъдат направени. Предложението е без 

провеждане на процедура да бъдат закупени всички тези материали 

и консумативи съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, защото са в 



9 

рамките на предвидените лимити по Закона за обществените 

поръчки съгласно представените счетоводни справки. 

Средствата са налични по план-сметката за изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители, приета с 

ПМС № 305 от 17 септември 2021 г. 

Предлагам да одобрим направените предложения – да бъдат 

извършени съответните действия; да се направят запитвания до 

специализирани доставчици, за да може да се представят на 

вниманието на Централната избирателна комисия с предложение за 

закупуване от конкретен доставчик. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за одобряване на така направените предложения 

въз основа на докладните записки на директора на дирекция 

„Администрация“ за закупуването на материалите, които са предмет 

на докладните. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение 

становището на Печатницата по техническите характеристики за 

бюлетините за президентските избори и за народни представители за 

страната. Получили сме тяхното становище – ПВР-26-11-

2/05.10.2021 г., заедно с приложените мостри. Въз основа на това 

становище днес изготвихме за всичките технически характеристики, 

които отново изпратихме за становище от тяхна страна. 

Докладвам ви за сведение и писмо от главния секретар на 

Министерския съвет – ПВР-03-3-5/06.10.2021 г., до областните 

управители и кметовете на общини – пояснение към тяхното 

предходно писмо по организационно-технически дейности по 

осигуряването на изборни книжа и материали за изборите за 

президент и вицепрезидент. Дават указания. 
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Ще помоля от общото писмо и от тези указания да има едно 

копие в залата и може би ще ви предложа да го изпратим до РИК, 

тъй като на тях ще им е необходима тази информация. Получили сме 

заявки за отпечатване на бюлетините за частичните избори. 

Колеги, основните  положения по тази документация сме 

обсъдили на работна група. Нямаме промени в нашите изисквания 

по отношение на основните характеристики на бюлетините, тъй като 

няма и промяна в нормативната уредба по тези въпроси. 

Централната избирателна комисия прие и решението за 

осъществяването на контрол при отпечатване на хартиените 

бюлетини. Ще приеме и решението за техническите характеристики 

на бюлетините, които ще се прилагат при отпечатването на 

бюлетините. С представения проект на решение се предлага да се 

открие процедура по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във връзка с чл. 18, 

ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки с основен мотив – 

наличие на изключителни права на Печатницата на БНБ, посочена 

като изпълнител по чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, като 

печатница за отпечатване на хартиените бюлетини, и тя може да 

ползва при необходимост други специализирани печатници, които са 

получили съответното одобрение по реда на наредбата за 

отпечатване на ценни книжа от министъра на финансите. Тази 

процедура е прилагана във времето, тъй като с приемането на 

Изборния кодекс през 2014 г. изпълнителят по чл. 209 е Печатницата 

на БНБ. 

С решението освен да открием процедурата, следва се 

посочат основните моменти в тази процедура по отношение на 

техническите спецификации и изискванията за изработка и доставка 

на хартиените бюлетини. Хартията за бюлетините е с грамаж 

120 грама на кв. м. Трябва да се представи в рамките на преговорите, 

за които ще бъде поканена Печатницата на БНБ да представи мостра 

и сертификат от сертифицирана лаборатория, за да може да докаже 

наличието на хартия, годна за ползване при отпечатването на 

хартиените бюлетини. 
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Всички моменти от началото на процедурата, през 

производствения процес, довършителните дейности, до доставката, 

са част и от уредбата и в решението за осъществяване на контрол. 

Сроковете са посочени в решението, те ще станат част и от договора 

между Централната избирателна комисия и Печатницата на БНБ. 

В проекта на решение сме посочили максималната прогнозна 

стойност за една бюлетина, изискванията към гаранцията за 

изпълнение, която ще се представи и нормативните изисквания към 

участника.  

Предлагам да приемем това решение, с което да определим за 

отговорно длъжностно лице Н. Ж., главен юрисконсулт 

в дирекция „Администрация“, с посочени задължения по този 

проект на решение, да изпратим писмо с покана до изпълнителния 

директор на Печатницата на БНБ за 16,00 ч. на 8 октомври тази 

година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Чухте направения доклад. По текста, ако имате 

някакви предложения? 

Моля, процедура по гласуване относно откриване на 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на 

хартиени бюлетини в изборите на 14 ноември“. 

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. 

Решението е № 687-ПВР/НС/06.10.2021 г. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви информация от 

няколко районни избирателни комисии, а именно вх. № НС-15-745-

2/05.10.2021 г. от РИК – Велико Търново; вх. № НС-15-
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745/05.10.2021 г. от РИК – Разград; вх. № НС-15-745/1/05.10.2021 г. 

от ОИК – Ямбол и вх. № НС-15-745/3/05.10.2021 г. от РИК – 26, с 

които ни информират, че няма регистрирани инициативни комитети 

от тях за участие на независими кандидати в изборите за народни 

представители. Това е за информация на Централната избирателна 

комисия. Ще го дам в „Регистри“ за обобщаване на тази 

информация. 

В тази връзка във вътрешната мрежа, в папка с моите 

инициали моля да погледнете проект на писмо до всички РИК, с 

което да напомним на РИК, че след регистрация на кандидатските 

листи за народни представители следва да въвеждат данните в 

системата cik.is-bg.net. След регистрацията трябва да изпратят 

информация за регистрираните кандидатски листи на Централната 

избирателна комисия, и ги молим да ни изпратият информация дали 

са регистрирали инициативни комитети за издигане на независими 

кандидати в изборите за народни представители, тъй като от всички 

31 РИК, до момента само четири са ни изпратили информация. 

ПРЕДСЕДТАЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли друго във връзка с направеното. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам ви за сведение писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, ръководител „Информационни и 

комуникационни технологии“ И. Г. Във връзка с наше 

писмо, с което изпратихме списъците за проверка на избирателите, 

подкрепящи регистрация на партии и коалиции ни уведомяват, че 

вече е активна възможността. Още вчера проверих, че тази 

възможност е активна в сайта на Централната избирателна комисия, 

в секция „Избори за Народно събрание, за президент и 
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вицепрезидент“ в булета за избиратели, най-отгоре е възможността 

за проверка на списъците за лицата, които са подкрепили или не 

съответните партии и коалиции. 

Също така за сведение ви докладвам приемо-предавателния 

протокол, който е подписан на 5 октомври 2021 г. между 

Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ 

АД, с което са предадени на технически носител всички подписки в 

електронен вид, които вече са заредени за проверка на нашата 

страница във връзка с предходния доклад. 

Следващ докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

В папка от вчерашна дата има постъпила докладна записка с 

в вх. № ЦИК-09-383/05.10.2021 г., с която госпожа М., 

цитирайки становище на господин К., което е съгласувано с 

Н. Ж., предлага да упълномощим председателя да подпише приемо-

предавателния протокол по малкия Договор № 29/30.06.2021 г., с 

което да се изплати сумата по този договор за три месеца, което 

всъщност е поддръжка и обновяване на нашата страница. 

Стойността е почти 3000 лв. на месец. Изплащането става на 

тримесечие, тъй като договорът е годишен. 

Предложението е да се изплати договорът от месец юли до 

месец септември – за този период. 

Предлагам с протоколно решение да упълномощим 

председателя да подпише приемо-предавателния протокол, за да 

може да се изплати дължимото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Димитров, имате ли въпроси? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам проект за заповед, с 

която да се назначи или да се определи комисия, която ще преговаря 

с „Информационно обслужване“ АД по договора за възлагане на 

компютърна обработка на данните от РИК и ЦИК и така нататък на 

технически носител. 

Предложението ми е комисията да бъде същата, която е била 

през месец юли. Доколкото си спомням, бяха колегите Войнов, 

Стоянова, Георгиев. 

Проекта на заповед може да видите в днешната ми папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

различно предложение от това съставът на комисията да е същият, 

както по процедурата, която беше за компютърната обработка в 

изборите на 11 юли 2021 г. 

Колеги, моля, режим на гласуване по проекта на заповед, 

както и за състава на комисията, предложен от господин Димитров. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Следващ докладчик е Гергана Стоянова – заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение в моя папка 

от вчерашна дата постъпили документи с вх. № МИ-06-514 от 

община Плевен, с което ни осведомяват за отваряне на запечатано 

помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали с цел 

съхраняване, прибиране на материалите от отминалите частични 

местни избори, към което писмо са приложени съответната заповед 

и протокол за отваряне и затваряне на помещението.  Предлагам го 

за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Ганчева.  

Заповядайте, госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам преписка с 

вх. № ПВР-25-3/03.10.2021 г. Това е предложение за 

разпространение на нашите аудиоклипове, които предстои да 

изработим, от „Дарик радио“, заедно с тарифа и параметри в нея. 

Възложила съм на директора на дирекция „Администрация“ веднага 

след получаване на преписката да изготви становище във връзка с 

депозираната оферта.  

Предвид това предлагам на вашето внимание с вх. № ЦИК-

09-386 от 5.10.2021 г. становище от госпожа Ж., госпожа Р. и 

госпожа М. по така предложената оферта от „Дарик радио“. Колеги, 

становището съдържа фактология и договорите, сключени през 

последните пет години с Дарик радио.  

В допълнение към справката се сочи, че Централната 

избирателна комисия е заложила в предмета на обществената 

поръчка изработването на четири броя радиоклипове за 

предстоящата кампания, които биха могли да бъдат излъчени в 

радиоефира и по преценка на ЦИК да се сключи договор за 

излъчване с Дарик радио. Аз, колеги, вметвам, че не знам освен 

Централната избирателна комисия някой друг да преценява с кого се 

сключват договори.  

При сключване на договори за закупуване на програмно 

време или осигуряване на предавания, които се възлагат на 

доставчиците на медийни услуги, следва да се има предвид – моля, 

вземете го под внимание – предвиденото изключение на чл. 13, ал. 1, 

т. 5 от ЗОП. Ще ви прочета, че при поръчка на закупуване на 

програмно време или осигуряване на предавания, които се възлагат 

на доставчиците на медийни услуги, Законът за обществени поръчки 

не се прилага, защото считам, че от становището, което е 

представено на нашето внимание, не става ясно за какво се говори с 

посочването на членовете от съответния закон.  

В план-сметката – продължава становището – за изборите на 

14 ноември, средствата за разяснителната кампания са посочени в 

т. 1.2, която включва общо разходи, както е упоменато.  
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Колеги, съжалявам, не сложих план-сметката във вътрешната 

мрежа, за да ви изчета и т. 1.2. Считам, че всички факти, въз основа 

на които се готвят становищата, следва да са обективирани с думи 

прости в становищата на администрацията.  

И накрая те предлагат Централната избирателна комисия да 

одобри принципно сключването на договор с „Дарик радио“ за 

излъчване на аудиоклипове, но конкретните параметри на договора, 

броя на клипове и цена на договора да се разгледат и обсъдят на 

един по-късен етап, заедно с офертите от другите медии и след като 

стане ясно какъв е разходът по съответната точка от план-сметката 

за други дейности вследствие на това какъв предмет ще предвиди 

комисията общо за разяснителна кампания и разпределението му 

поп дейности.  

Колеги, аз ще изразя моето мнение като докладчик. Няма да 

предложа към настоящия момент Комисията да одобри принципно 

сключването на някакъв договор. Предлагам, след като стане ясно 

какви ще са ни аудиоклиповете, да ги обсъдим, да търсим варианти 

за разпространение, наистина да го обсъдим. Аз считам, че офертата 

е от традиционен партньор на Централната избирателна комисия, но 

и с оглед на това, че към момента те не са факт и това, че 

администрацията ни обръща внимание, че има и други дейности, да 

ги обсъдим след изработката, заедно с всички относими факти и 

обстоятелства с оглед финансовите средства. Не предлагам 

принципно сключване на договор, защото аз лично като докладчик и 

член на Централната избирателна комисия не мога да предложа 

принципно да гласуваме нещо, след като то няма ясни параметри. 

Един договор предполага, че ние ще поемем задължения, и 

финансови в тази част, така че принципно не виждам какво можем 

да одобрим към момента.  

Предлагам да обсъдим, заедно с всички оферти, както и във 

втората си част е дала нашата администрация, за разпространение на 

радиоклиповете и офертата, която току-що ви докладвах.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Друго в смисъл, че първо да изчакаме 

изработването на разяснителните материали, след което да се 

направи преценка кои клипове могат да бъдат възложени на тази 

медия за излъчване, като тази преписка може би да се присъедини 

към останалите преписки, които са част от материалите по 

разяснителната кампания, за да се гледат в цялост.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, със съответните входящи 

номера са пристигнали писма от община Аврен, Аксаково, както и 

от Трън с поставени въпроси относно така наречените сгрешени 

адреси. Изготвила съм проект на принципно решение, както 

Централната избирателна комисия има опит от предходни избори. 

Във вътрешната мрежа е. По преценка на председателя, когато и 

комисията реши, да се включи в дневния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е господин Ципов. Заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-04-

02-212 от 5 октомври тази година. От Първо районно управление – 

Варна, Министерство на вътрешните работи във връзка с проверка 

по преписка по описа на Първо районно управление – Варна, и 

указание от наблюдаващия прокурор искат да им предоставим 

информация за лицето Хрисимир Любомиров Христов със 

съответното ЕГН и адрес във Варна, какъв е бил съставът на 

секционната комисия № 003 гр. Варна в изборите за общински 

съветници и кметове, проведени на 27 октомври 2019 г., както и да 

предоставим друга информация относно това лице дали е подал 

заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, или 

друг документ, който да му даде право да гласува на тези избори, 

както и дали е било издавано удостоверение за гласуване на друго 

място на същото лице.  

С оглед на това предлагам на вниманието ви проект на писмо 

до кмета на община Варна, с което да поискаме да ни бъде 
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предоставена тази информация на Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за писмо до кмета на община Варна с копие до 

Първо районно управление на МВР – Варна?  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЧМИ-06-

210 от 5 октомври 2021 г. Писмо от отдел „Гражданска регистрация 

и административно обслужване“ на община Калояново. На 

4.10.2021 г. поискахме от община Калояново информация във връзка 

с подадена жалба от Д. А. В. защо не е бил допуснат да гласува на 

частичните местни избори тази неделя. От отговора на община 

Калояново става ясно, че лицето има постоянен адрес в община 

Калояново, считано от 28 юни 2021 г., а настоящ адрес от 31 март 

2020 г. Също така е предоставена информация и за лице, което 

според неговата жалба е неговата съпруга, със следната информация 

за Недка Дончева Гърдева: постоянният й адрес на територията на 

община Калояново е от 12 май 2021 г., а настоящият адрес е от 

31 март 2020 г.  

С вх. № ЧМИ-22-6/1 от 5.10.2021 г. отново сме получили 

жалба от съответното лице, че не е доволен от предоставената 

информация на община Калояново и че съгласно дефиницията 

според него на § 1, т. 4 във връзка с чл. 396, ал. 1 той има право да 

гласува на територията на община Калояново.  

Предлагам на вниманието ви с проект № 1362 в моя папка от 

днес да му отговорим с писмо, с което да обясним фактически, че 

няма спазване на изискванията на § 1, т. 4, б. „а“ от допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс, съгласно която дефиниция за живял 

най-малко през последните шест месеца в съответното населено 



19 

място по смисъла на чл. 396 се смята всеки български гражданин, 

който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на 

територията на съответната община или кметство. В конкретния 

случай лицето не отговаря, видно от представената информация на 

община Калояново, на изискванията за уседналост, като тук му 

указваме, че ако е поискал да гласува на изборите тази неделя е 

трябвало да подаде заявление по чл. 36, ал. 1 не по-късно от 14 дни 

преди изборния ден, за да бъде вписан в избирателния списък за 

гласуване в община Калояново.  

Колеги, смятам, че трябва по този начин да отговорим на 

писмото на господин Вълчев, въпреки че е наименувано жалба. В 

случая не виждам смисъл да се произнасяме с решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на отговор на господин Вълчев имате ли предложение по текста?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, в Административни преписки за господин Баханов 

кой ще докладва?  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам, вх. № МИ-06-517 от 

5.10.2021 г. като от община Благоевград приложено са ни изпратили 

във връзка с нас изходящ номер копие на протокол и заповед за 

отваряне на запечатано помещение. За сведение го докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка ще ви докладвам проект на писмо до министъра на културата 

във връзка с работното обсъждане. Ще ви помоля да погледнете 

текста на писмо. То е във връзка с молбата на Централната 

избирателна комисия за експертна помощ по въпроси, свързани с 

авторските права върху софтуера, софтуерните приложения и 
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материали, които са предмет на Договор № 1 от 6 февруари 2021 г., 

сключен между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ 

АД и във връзка с проекта на лицензионно споразумение, по което 

трябва да направим своите бележки, които да отправим към другите 

две страни по проекта на това лицензионно споразумение, за да 

може Централната избирателна комисия в максимална степен да 

гарантира използването на софтуера по начин, който позволява 

напълно самостоятелно държавата да може да го модифицира за 

всякакви видове избори, включително и да го използва по начин, 

който е в интерес на изборния процес.  

Моля да се запознаете с текста на писмо. И ви предлагам, за 

да имат представа в Министерството на културата за въпросите, 

които ни интересуват, да изпратим и проекта на лицензионно 

споразумение.  

Колеги, ако няма предложения по текста, ви предлагам да 

бъде изпратено писмо със същото съдържание и до УНСС – Катедра 

„Творчески индустрии и интелектуална собственост“.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, продължаваме с четвърта точка: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с докладвано на 

4 октомври 2021 г. съобщение от Административен съд – Пловдив, 

за подадена частна жалба срещу определение по административно 

дело № 2147 от 2021 г. от юрисконсулта И. В., който представлява 

Централната избирателна комисия по делото, е 

подготвено възражение срещу частната жалба. То е качено в папка с 
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моите инициали. Ще ви моля да се запознаете с него и да го одобрим 

за изпращане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли изготвеното възражение?  

РОСИЦА МАТЕВА: Продължавам със следващ доклад в тази 

точка.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали е качен 

сигнал за нарушение с вх. № ПВР/НС-22-1 от 5 октомври 2021 г. 

Това е сигнал от Р. Х. М. с постоянен адрес в Разград. Тя в 

качеството си на буден гражданин ни сигнализира за извършено 

нарушение на Изборния кодекс от страна на „Диана“ ЕООД със 

седалище в гр. Кубрат в качеството му на доставчик на медийни 

услуги чрез информационния сайт „Разград 24/7“. Цитира се текстът 

на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс – какви са задълженията на 

доставчиците за медийни услуги. И са изпратени мисля, че бяха 10 

снимки, които също са качени във вътрешната мрежа, с които се 

твърди, че информационният сайт „Разград 24/7“ на 27 юни е 

извършил нарушение на правилата, а именно не са публикувани 

договорите, сключени с доставчиците на медийни услуги, 

включително и безвъзмездните такива, каквото е изискването на 

Кодекса. На 14.06. – също.  

Предвид изложеното моли Централната избирателна комисия 

да упражни контрол по прилагането на Изборния кодекс и 

свързаните с него нормативни актове.  

Моето мнение, колеги, е, че този сигнал е просрочен, тъй 

като касае изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г. И се 

твърди, че са извършени публикации през месец юни, когато е 

следвало, ако наистина не са публикувани всички договори, да бъде 

подаден сигналът. А иначе изискването на чл. 180, ал. 4 е, че 

информацията се публикува на интернет страниците на 

доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването 

на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на 

резултатите от изборите.  
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Аз вчера направих проверка на този интернет сайт и не 

можах да открия публикации за тези договори, снимки за които ни 

се изпращат, така че, смятам, че този сигнал е подаден извън 

всякакви законови срокове и следва да бъде оставен без  

разглеждане, което и предлагам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на 

госпожа Матева по този сигнал и предложението, което беше 

направено, има ли друго предложение?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Севинч Солакова).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал за 

противоконституционни действия на кандидат-президенти и 

депутати с кандидатурите им с вх. № ПВР-22-40 от 4 октомври 

2021 г. Твърди се, че е подаден от госпожа Д. И. с посочен 

телефонен номер и вътре се прави искане и се настоява да изпълним 

служебните си задължения относно законността в държавата и да се 

предприемат съответните законови действия на съдебната власт в 

Република България. Изложени са множество твърдения като според 

госпожа И. това, което е изложила, е достатъчно, за да бъдат спрени 

изборите и да се започне проверка на всяка партия, инициативен 

комитет и кандидат-президент относно подписи и изборни 

документи.  

Моето мнение е, че този сигнал трябва да бъде оставен за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади в тази точка? Няма.  

Господин Войнов, можем ли да се върнем в първа точка? 

Готов ли сте с доклада и с цялата преписка?  

Колеги, връщаме се в първа точка: Машинно гласуване. 
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Господин Войнов, заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

докладната записка от директора на дирекция „Администрация“ с 

вх. № ЦИК-09-391 от 6 октомври 2021 г. Докладната е половин 

страница и с нея ни представят изготвения от юристите проект на 

решение за откриване на обществена поръчка чрез процедура на 

договаряне без предварително обявление с предмет „Доставка на 

1600 специализирани устройства за машинно гласуване“ в комплект 

всяко устройство с батерии, удължители за електрозахранване, пет 

броя смарткарти, два броя флаш памети. Допълнително 2000 броя 

флаш памети, включително транспорт и застраховка на машините. 

Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е в 

размер на 8 680 000 лв. без включено ДДС. Както казах, изготвен е 

контролен лист.  

Има изготвен и проект за решение за откриване на 

процедурата на договаряне, то е качено. Процедурата е аналогична 

на процедурата, която беше прекратена преди десетина дни, тъй като 

в предишната процедура двамата поканени изпълнители бяха 

предложили по-висока цена от максималната прогнозна стойност в 

поръчката. Сега максималната прогнозна стойност е изчислена въз 

основа на постъпилите ценови предложения, които изискахме от 

„Информационно обслужване“ и от „Сиела Норма“ АД, и 

„Смартматик“ – тримата участници, които се канят и сега да вземат 

участие в поръчката. Останалите параметри не са променени.  

Предлагам да бъде обсъден проектът за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, количествата за който бяха обсъдени вчера в работна 

група? Има ли предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване за решението и техническата 

спецификацията, която, съгласно т. 2, е приложение към него.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – 2 

(Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).  

Решението е № 688-ПВР/НС/06.10.2021 г.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази папка за обществената поръчка има 

и проект за покана за участие в процедурата на договаряне без 

предварително обявление. Поканата е до „Смартматик“, 

„Информационно обслужване“ и „Сиела Норма“ АД, като обявяваме 

в поканата предмета на поръчката, техническите спецификации и 

изискванията, максималната прогнозна стойност, изискванията за 

участие. Само трябва да определим срока за изпълнение на 

поръчката и краен срок за представяне на оферти на участниците.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

продължете с доклада, ако обичате.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам срокът за представяне на 

офертите да бъде 8 октомври 2021 г. в 23,59 ч., а срокът за 

изпълнение на поръчката…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докато 

администрацията изготви линейния график по тази процедура, 10 

минути почивка. 

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Заповядайте, господин Войнов. Стигнахме до поканата по 

обществената поръчка, която докладвахте преди прекъсването.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. След 

като получихме индикативния график за провеждане на процедурата 

предлагам, както казах, срокът за представяне на офертата да бъде 

8 октомври 2021 г., 23,59 ч., а в т. VI – Срокове за изпълнение на 

поръчката, предлагам да запишем: „не по-късно от 31 октомври 

2021 г. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, продължаваме с доклади по точка Разни. 

Заповядайте, господин Димитров, Вие имате заявен доклад. 

 

Точка 5. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател.  

Докладвам писмо с вх. № ЦИК-04-01-15 от 4 октомври 

2021 г. Писмото е от Външно министерство. С него ни препращат 

покана, втори път, от председателя на Централната комисия на 

Киргизстан за участие в наблюдението на изборите им. Трябва да се 

потвърди поканата на 1 ноември. Писмото е дошло през 

Посолството в Киев, тъй като Киргизстан не поддържа посолство у 

нас. Това е втори път на доклад, дошъл по различен начин.  

За сведение да го оставим, тъй като съм го докладвал.  

Следващото писмо, което докладвам, е писмо с вх. № ПВР-

03-20 от 4.10.2021 г. и то е от господин Красимир Божанов – АМС. 

Препратили са ни Постановление № 310, с което са определени 

тарифите за БНР, БНТ. Ще го приобщим към папката за медийни 

пакети.  

Имам още едно писмо, то е покана за участие в кръгла маса, 

отнасяща се до данните от изборите, подобряване на отчетността и 

структурата на масивите от данни. Този форум ще се състои, или 

поне се планира да се състои на 20-и този месец. Вх. № ПВР/НС-23-

11 от 5.10.2021 г. В моята папка е.  

Съобщавам ви го за запознаване. Дневният ред е обширен. 

Това, което ми се струва интересно, е структурата на CSV 
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файловете, които изработва „Информационно обслужване“. 

Останалото са неща, които поне на мен са ми частично банални и 

няма кой знае какъв смисъл да се участва, но ако някой желае да 

участва да знае да си резервира тази дата – 20 октомври. Събитието е 

планирано да бъде излъчвано по каналите на комуникация на 

Фондацията „Антикорупционен фонд“. За днес това са преписките.  

Ако има някаква идея да се подобри този тип на създаване на 

файловете, може би е добре поне да се чуе какво е предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докато 

изчакваме да се подготви проекта на решение, което трябва да 

вземем днес, в днешната дата, извън всички папки може би, има 

една папка „Екран машина“. Както ви казах в началото на 

заседанието, не е най-доброто техническо изпълнение на тези 

снимки, но поне всичките екрани, както се виждат един след друг, 

всеки може да ги види. Извън папките има два снимкови материала, 

които бяха предоставени от представителя на „Сиела Норма“ АД, 

как ще изглеждат първите две страници на екрана.  

Предлагам да отворим първо снимката, която започва с 1_51 

и завършва на 103. Това е първият екран, който се визуализира, с 

бутоните за трите вида възможности. И да обсъдим текста, който е 

над тях, тъй като на срещата сутринта се обединихме около 

становището, че е необходима редакция, която да бъде в посока 

кратки изречения с малко думи, разбираеми за избирателя.  

На първия екран са трите бутона. Тук въпросите са: остават 

ли в тази последователност? И текстът, който е над бутоните.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Тук не трябва да е „Изберете бюлетина“, 

а само „Изберете бутон“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Хайде едно по едно. 

Това „Изберете бюлетина/бюлетини“ смятаме ли, че трябва да 

остане?  

РОСИЦА МАТЕВА: Не.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото на този 

екран бюлетина не избираш.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Дори и да натиснеш бутон, пак не 

излиза бюлетина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Избираш вид избор.  

Може би „Изберете вид избор“.  

РОСИЦА МАТЕВА: Изберете за кой от изборите ще 

гласувате. Първо, трябва да е „изберете“ и после „натиснете“. 

Според мен трябва да ги информираме, че трябва да изберат от трите 

опции, за които да гласуват, след което „натисни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако избере, без да 

натисне, какво ще направи? Нищо. Мисълта ми е да спестим думи.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Направо така да го кажем: 

„Изберете една от трите опции“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, записвам 

си: „Изберете за какво ще гласувате, натиснете и потвърдете“.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В кои избори ще гласувате.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изберете в кои 

избори ще гласувате, така ли?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Или „Посочете в кои избори ще 

гласувате, натиснете и потвърдете“. Да няма повторение на 

„избори“.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: И може би трябва да се добави „Изборът 

е окончателен“.  

РОСИЦА МАТЕВА: Не е окончателен.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Той може да се върне и пак да 

започне.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На тази страница 

остана въпросът в тази поредност ли остават полетата?  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Днес, когато показаха така 

подредени изборите, на мен първата ми асоциация беше защо 

последният бутон не е най-отгоре. Аз поне бих се насочила, ако не 

се зачитам много подробно, интуитивно бих се насочила към най-

горната опция. Предвид това, че ако потвърди само това, което е 

напуснал, няма възможност да се включи и в другия вид избор. А 
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ако избере двата вида, гласувайки, установява, че не е решил за 

избор за президент и може да подкрепя „не подкрепям никого“, за да 

може да премине към следващия вид избор.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз вече съм за това този бутон да е 

отгоре.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: А аз още от самото начало.  

РОСИЦА МАТЕВА: Просто бях забравила това с опцията 

„Не подкрепям никого“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обединяваме ли се 

около това?  

Тоест първият бутон ще са двата вида избора, вторият ще е 

президент и вицепрезидент, и третият – народни представители. 

Така ли? Така.  

И отиваме на следващата страница. Ако имате по първата 

страница, кажете.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В двете опции – за президент и 

вицепрезидент, и за народни представители, според мен е хубаво да 

сложим отпред думичката „само“. Да стане най-отгоре: избори за 

президент и вицепрезидент и избори за народни представители, 

както е написано. Следващият бутон „само избори за президент и 

вицепрезидент“. И следващият „само избори за народни 

представители“. Ще намалим объркванията.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ще ги ориентира, че те искат да 

гласуват само за президент или само за народни представители.  

РОСИЦА МАТЕВА: „Само“ трябва да е отгоре.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може и така. Това е въпрос на 

графично оформяне.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, виждам, че на третия бутон има 

възможност три реда да са изписани в бутона. Тоест, ако възприемем 

предложението на колегата Томов – „само избори за президент и 

вицепрезидент“ и „само избори за народни представители“, нека 

„само“ да бъде на отделен ред над текста „избори за президент и 
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вицепрезидент“ и после „само“ на отделен ред над „избори за 

народни представители“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Връщаме се пак в 

началото.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми е текстът отгоре да 

бъде „В кои избори желаете да гласувате?“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Посочете в кои 

избори желаете да гласувате“ е едното предложение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Без „желаете“ – „Посочете в кои избори 

ще гласувате“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само „В кои избори 

желаете да гласувате“.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Даже „желаете“ може да падне. – 

Ще.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И като види 

избирателят въпрос „В кои избори желаете да гласувате?“ и започва 

да пита: какво трябва да натисна – едното бутонче, двата, трите или 

какво?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Трябва да им кажем еднозначно, 

че натискат само един бутон.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам „Маркирайте с пръст в кои 

избори желаете да гласувате и потвърдете“.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: А този, около който се 

обединихме и бяхме минали на бутоните, отпадна ли изобщо?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не.  

РОСИЦА МАТЕВА: „Натиснете“ и „Потвърдете“ трябва да 

бъдат в отделни редове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Посочете в кои 

избори ще гласувате“, „Натиснете“, „Потвърдете“. Кратки и ясни.  

И минаваме на следващата страничка. Отгоре пише „Моля, 

потвърдете Вашия избор“. Този текст остава ли? Не.  
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Ако излезе „Вие избрахте да гласувате само в избори за 

президент и за народни представители“?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: „Само“ ще е за другите избори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Думичката „само“ 

къде намира място?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не тук, при другите две. Не е логично 

да се каже: Вие избрахте да участвате само в двата вида избори, 

защото трети няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От технологична 

гледна точка ние знаем, че може да стане. Така ли? Добре.  

Тоест „Вие избрахте да гласувате само в избори за президент 

и вицепрезидент“, „Вие избрахте да гласувате само в избори за 

народни представители“ и „Вие избрахте да гласувате в избори за 

президент и вицепрезидент и за народни представители“.  

РОСИЦА МАТЕВА: Трябва да може, защото различна опция 

ще излиза, ако избереш само за президент и вицепрезидент и само за 

народни представители.  

Аз записах, че след трите опции се визуализира на екрана: 

ако натиснеш първия бутон условно, ще излезе „Вие избрахте да 

гласувате в изборите за президент и вицепрезидент и за народни 

представители“…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На тази страница 

отпада текстът „Моля, потвърдете Вашия избор“. След това „Вие 

избрахте да гласувате само в изборите за президент и 

вицепрезидент“…  

РОСИЦА МАТЕВА: Нали трябва да вървим по логиката на 

първата страница. Тоест първият екран, който е възможно да се 

визуализира…  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Първото изречение е следното: „Вие 

избрахте да гласувате:“ и има три варианта. Първият е: „В изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители“; вторият 

вариант е: „Само в изборите за президент и вицепрезидент“; третият 

– „Само в изборите за народни представители“.  
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И след това предлагам второто изречение да бъде: „Ако 

потвърдите това свое решение, няма да можете да се върнете назад“.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Много е дълго.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Дълго, но ясно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Втората страница 

трябва да следва избора от първата.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, трябва да бъдем наясно най-

напред, че, имайки три опции от първа страница, ще имаме три 

възможни втори страници, а не три варианта, изписани върху втора 

страница. Тоест, като се направи изборът на първа страница, че ще 

гласуваш в изборите за президент, вицепрезидент и Народно 

събрание, на втората страница трябва да се появи: „Вие избрахте да 

гласувате в избори за президент и вицепрезидент и Народно 

събрание. Потвърдете своя избор, или се върнете назад.“ Това да 

бъде втората страница.  

После, ако избереш втората опция: само избори за президент, 

на първия бутон, на първа страница ти се отваря втора страница: 

„Вие избрахте да гласувате“. Въпросът е ще има ли „само“ или не – 

„в изборите за президент и вицепрезидент. Потвърдете своя избор, 

или се върнете назад“.  

Като се избере третият бутон от първа страница се отваря 

втора страница: „Вие избрахте да гласувате само в изборите за 

народни представители. Потвърдете своя избор или се върнете 

назад“.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: „Връщане назад“, „Потвърждавам 

своя избор“.  

РОСИЦА МАТЕВА: И аз така си мисля: „Потвърждавам своя 

избор“ или „Връщане назад“. Ще кореспондира и с текста отгоре.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За да кореспондира „Потвърждавам 

своя избор“ трябва да мине отляво.  

РОСИЦА МАТЕВА: Винаги са отдясно. Като гласуваш на 

машини винаги са ти отдясно положителните. А назад, връщането на 

страницата винаги е отляво.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И при трите 

възможности ли остана изречението „Потвърдете своя избор или се 

върнете назад“? Отдясно бутонът остава „потвърждавам своя 

избор“, отляво – „връщам назад“. Защото е „потвърждавам“.  

РОСИЦА МАТЕВА: „Потвърждавам своя избор“, а 

„Връщане назад“ е опция да отидеш отново да направиш избор.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Това е възможността да го направиш.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Остана думата 

„само“. Да я подлагам ли на гласуване?  

Колеги, за да не губим време, подлагам на гласуване в двете 

възможности на втория екран, преди изборите за президент и 

вицепрезидент и преди изборите за народни представители, да има 

думата „само“: „Вие избрахте да гласувате само в изборите за 

президент и вицепрезидент“ или „Вие избрахте да гласувате само в 

изборите за народни представители, като думата „само“ да остане.  

Колеги, моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – 7 (Гергана Стоянова, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова и Силвия Стойчева).  

Сега за думата „само“ не можем да направим визуализацията 

на екрана.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Можем да го обсъдим и да стигнем до 

някакво общо решение.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това не е просто една дума. Смисълът 

изобщо на втория екран е в това да накараме човека още веднъж да 

се замисли дали е направил правилен избор, ако се отказва от това да 

участва в единия от двата избора. Ако няма такъв смисъл, то тогава 

вторият екран изобщо не е нужен. Думичката „само“ акцентира 

върху това той да провери още веднъж избора си, защото му 

напомня, че той се отказва от вид избор. Затова я предложих. Иначе 

съм съгласен, че не бива да запъваме на една дума.  
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Оттеглям това предложение, за да вървим напред.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, аз искам да 

помоля в собствено качество да го отложим за утре, защото искам да 

прегледам останалите бутони, да помисля малко на свежа глава. 

Предполагам, че колегите ще се съгласят, че ако всеки от нас 

премисли и на следващия ден работно обсъдим остатъка от 

екраните, ще бъдем доста по-ефективни и продуктивни.  

Правя процедурно предложение за работна среща в 

следващите дни, когато прецените, на която да обсъдим останалата 

част от екраните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Именно това имах 

предвид – да започнем да го обсъждаме сега, а да приемем 

окончателния вариант утре с тези аргументи – да премислим до утре 

сутринта и на свежа глава може и по-добро решение да измислим.  

Колеги, съгласни ли сте да остане утре за работно обсъждане, 

след което да решим как ще изглежда екранът, за да можем да 

изпратим и на изпълнителя нашето решение, предвид 

разяснителната кампания и другите дейности, които са обвързани с 

това решение.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да обсъждаме сега различните 

възможности. Да стоят двете възможност, всеки да го осмисли, да си 

го представи и утре да го решим, като преди това сме го обсъдили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по дневния 

ред?  

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да включим точка: Приемане на 

принципно решение относно жребий при попълване съставите на 

СИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване по допълнението на дневния ред.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Други предложения има ли?  

Заповядайте, господин Войнов, с новата точка.  

 

Точка. Проект на решение относно жребий при попълване 

съставите на СИК. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, на 

29 септември приехме Решение № 644-ПВР/НС относно определяне 

съставите на СИК. Съгласно Изборния кодекс, когато на 

консултациите при кметовете на общини се направят предложения 

за по-малък брой от полагащите им се членове на парламентарно 

представените политически сили, тогава се провеждат допълнителни 

консултации за попълване на незаетите места между всички 

участвали в консултациите партии и коалиции. Съгласно 

изискванията на Изборния кодекс за такива случаи трябва да се 

приеме решение за жребий при попълване съставите на СИК.  

Това е стандартно решение, така че предлагам, както е 

представено, да го гласуваме, за да може да бъде в помощ при 

консултациите на секционните избирателни комисии, които ще се 

проведат в близките дни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение относно жребий при попълване съставите на СИК, имате 

ли бележки по текста?  

Колеги, по текста има ли предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 689-ПВР/НС.  
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Господин Войнов, заповядайте отново в точка: Машинно 

гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с 

вх. № ЧМИ-23-19 от 6.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и с 

него ни предлагат на вниманието екраните и данните за 

параметризиране на СУЕМГ за частичните местни избори 

на 10 октомври за одобрение. Това е в моя подпапка „Сиела ЧМИ 

на 10 октомври 2021 г.“ Там са всички екрани на бюлетините. Аз ги 

прегледах. Всичко е правилно параметризирано, само че в горната 

част на бюлетините според мен има малки технически грешки, като 

например е написано „Избор за кмет на кметство село Церово“, би 

трябвало да е без „село“.  

Затова предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, в 

което да ги уведомим, че одобряваме данните за кандидатите за 

втория тур на частичните избори на 10 октомври, като само 

надписите в горната част на бюлетините трябва да бъдат както 

следва, и да бъдат изписани: „избори за кмет на кметство Церово“; 

„избори за кмет на община Стражица“, „избори за кмет на кметство 

Арчар“; „избори за кмет на кметство Аспарухово“; „избори за кмет 

на община Калояново“ и „избори за кмет на кметство Копринка“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Насрочвам следващото заседание за утре – 7 октомври, от 

11,00 часа.  

 

(Закрито в 17,00 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Камелия Нейкова 

 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

Стенографи: 

   Стефка Аличкова 

 

    Нина Иванова 

 

 


