
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ  

№ 94 

 

На 5 октомври 2021 г. 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 откриване на процедура за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително 

обявление с предмет „Възлагане на компютърната обработка на 

данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на бюлетина на 

ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни  представители на 

14 ноември 2021 г.”. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Проекти на решения относно регистриране на кандидати за 

президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Гергана Стоянова 

4. Проект на решение за освобождаване на член на ОИК. 

Докладва: Красимир Ципов 

5. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

  Докладват: Силвия Стойчева, Росица Матева 

7. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Йорданка Ганчева 
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8. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Гергана Стоянова, 

Любомир Георгиев 

 

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, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 11.15 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Машинно гласуване  – докладчик господин Войнов. 

2. Проект на решение относно откриване на процедура за 

договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на 

компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК – докладчик 

господин Димитров. 

3. Проекти на решения относно регистриране на кандидатски 

листи. Колеги, точка 3 ще бъде обща: „Проекти на решения относно 

регистриране на кандидатски листи“, засега с докладчик госпожа 

Стоянова.  

4. Проект на решение за освобождаване на член на ОИК – 

докладчик господин Ципов.  

5. Гласуване извън страната – докладчици: господин Томов, 

госпожа Елка Стоянова и госпожа Ганчева.  
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6. Доклади по дела, жалби и сигнали – госпожа Стойчева и 

госпожа Матева. 

7. Доклади по административни преписки – с докладчици 

госпожа Солакова, госпожа Матева, госпожа Стойчева и госпожа 

Ганчева. 

8. Разни – докладчици господин Димитров и госпожа Гергана 

Стоянова.  

Колеги, имате ли предложения за допълване? 

 Господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в точка „Разни“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Колеги, моля, режим на гласуване за така представения проект 

на дневен ред.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Преди да започнем по ред дневния ред, давам думата на 

госпожа Стойчева с доклад по точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Стойчева.  

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председателят. 

Колегеи, във връзка с обявената процедура „пряко 

договаряне“ за възлагане на обществена поръчка във връзка с 

разяснителната кампания на Централната избирателна комисия и 

постъпили оферти от поканените участници е необходимо да изберем 

комисия, която да извърши подбор на кандидатите и участниците, 

както и да разгледа офертите и да направи оценка на същите, и 

впоследствие да проведе преговори.  
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Предлагам комисията да бъде в следния състав: председател 

Красимир Ципов и членове Елка Стоянова, Силвия Стойтчева, 

Милена Радославова и Цветомира Жекова. 

След като утвърдим състава на комисията, в графика за 

обществената поръчка е предвидено отварянето на офертите да бъде 

днес, 5 октомври, от 13,00 ч. след декриптирането им от председателя 

на Комисията. 

Моля, ако имате други предложения за състав на комисията, 

да ги обсъдим, а ако няма такива, да утвърдим посочения състав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Входящият номер е ЦИК-09-382-1.  

Колеги, ако няма други предложения по състава на комисията, 

моля, режим на гласуване за одобряване на състава, за да може да 

бъде подписана заповедта и комисията в 13 часа да започне своята 

работа.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Във връзка с тази докладна има ли друг доклад? Няма. 

Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред: 

Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председателят. 

Уважаеми колеги, във връзка с произвеждането на втория тур 

на частичните избори на 10 октомври 2021 г. и необходимостта от 

параметризация на бюлетините за втория тур, предлагам да изпратим 

писмо до „Сиела Норма“ АД, което е в моя папка, с което да ги 

уведомим, че втори тур ще се произведе в четири кметства и две 

общини за съответните кметове, да им изпратим списъка с тези 



5 

кметства и общини, участващите на втори тур кандидати и също така 

да им изпратим списъка и на избирателните секции с машинно 

гласуване за втория тур на 10 октомври 2021 г., които също са в моя 

папка. предлагам да изпратим това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на писмо, по текста има ли някакви предложения?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Има само една техническа грешка: второто 

име на последния кандидат е Шакир и ще бъде поправено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, 

което може да видите в моя папка от вчерашното заседание. 

Входящият номер е ЧМИ-00-41 от 4 октомври. Писсмото е от 

„Информационно обслужване“ и с него ни информират за 

несъответствията, констатирани по време на частичните избори на 3 

октомври 2021 г. Те са в четири пункта: първо, в две общински 

избирателни комисии.  

Фабричните номера на протоколите са били 3 или 6-разрядни, 

вместо 16 по спецификация.  

Второ, в две секции са разменени машините. Моля да се 

запознаете с това писмо и предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което да поискаме обяснения по констативните 

несъответствия по точки 2, 3 и 4 от писмото. 

Аз предлагам да подготвя писмото и малко по-късно да го 

докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко по-

късно ще подложа на гласуване изпращането на писмото до „Сиела 
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Норма“ АД, тъй като мисля, че има и други свързани доклади в тази 

връзка. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последен доклад за запознаване. Ще ви 

докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-29-10. Засега не виждам да е 

качено, но ще бъде качено в мрежата. Това е писмо от 

„Информационно обслужване“ АД, с което ни предоставят ценово 

предложение за доставка на специализирани устройства с машинно 

гласуване. Така, както ги бяхме помолили в наше писмо, така ще 

предлагам това да бъде обсъдено заедно с другото ценово 

предложение на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, само че да се 

подготви една папка във вътрешната мрежа с ценовите предложения 

и със старите, както и таблицата с цените от предходните подобни 

договори.  

Има ли друго в Машинно гласуване? 

Свързан доклад – госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, вчера при приемането на 

документите от общинските тизбирателни комисии някои бележки 

бяха споделени от представителите на ОИК – Димово, за разменени 

машини в две секции в община Калояново по отношение на 

наименованието и вида на избора в началните протоколи. Те бяха 

донесени и представени в ЦИК като доказателства. Същият проблем 

е бил отчетен и в община Стражица за кмет на общината.  

В Централната избирателна комисия постъпи – бяхме 

помолили общинската избирателна комисия да ни предостави данни, 

ЧМИ-15-106 от 4 октомври 2021 г., наименувана е докладна и касае 

проблем, свързан с машинното гласуване, констатиран в секция с 

подробно описание на ситуацията. Докладвам ви го за сведение и 

предлагам да се предостави на господин Войнов и да се има предвид 

при изготвянето на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с 

направения доклад от госпожа Солакова тази преписка ще бъде 

присъединена към другата, която докладва колегата Войнов по вх. 
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№ ЧМИ-00-41 от 4 октомври 2021 г. и посочените несъответствия и 

неточности в двете писма ще бъдат изпратени към „Сиела Норма“ 

АД, за да ни посочат причините, поради които са допуснати тези 

неточности в изпълнението.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тъй като две машини са 

разменени в община Димово в кметство Арчар, за което техникът е 

уведомил секционната избирателна комисия, че няма нужда да се 

предоставя информация, тъй като техникът ще уведоми „Сиела 

Норма“ АД, аз ви предлагам изрично, дали в това пимо или в отделно 

нарочно до „Сиела Норма“ АД, да напишем за всички сигнали, за 

които те ще бъдат уведомени и са уведомявани от техническите лица 

по поддръжка на машините, да предоставят своевременно 

информация на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към точка втора: Проект на решение относно 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на 

компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и 

издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 2. Проект на решение относно откриване на процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната 

обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на 

Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.”. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  
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В моята папка имате активен вариант на договор. В жълто са 

маркирани новите части. Имате също и така наречената справка 2 за 

цени на компютърна обработка. След вчерашното обсъждане съм  

посочи числа, които идват от това, че вече сме взели едно решение за 

30 % по-високо заплащане на секционните избирателни комисии и 

съм пренесъл това правило върху цените за компютърна обработка.  

Крайният резултат е около 1 милион лева. 

Общото правило е, че след като имаме два паралелни избора, 

се полага по-голямо възнаграждение, това е смисълът и тъй като сме 

определили 30 % за работата на секционните избирателни комисии, 

пренесох това правило върху цените, които вчера обсъждахме.  

Общо взето от тези цени, които обсъждахме, цената е свързана 

с около 1 милион лева. Може да погледнете двете справки, както и 

договора, в който има дълги текстове, които са маркирани. В тях съм 

се опитал да отразя направените бележки от вчерашното обсъждане, 

така че да се изпише по-подробно каква бази данни се създава за 

кандидатските листи на партии и коалиции и инициативни комитети, 

проверка на листите, проверка на списъците, тъй като идеята беше 

малко по-подробно да се опише работата им. 

Справката е в моята папка, пише „Справка 2“ и това е 

коригираната, а долната е тази, която вчера сме гледали.  

Погледнете: „създаване на функционалност на интернет 

страницата на ЦИК за регистрация за гласуване с подвижна 

избирателна кутия за избиратели, поставени под задължителна 

карантина и изолация към деня на изборите“. Това също е отделна 

точка, подготовката и оформянето за печат на данните от гласуването 

и резултатите от изборите за всеки избор. Вчера ми хрумна, че ако 

направим един общ, в смисъл, том 1, том 2, ще пишем увод само 

общо и за двете, което ще бъде малко по-естествено, тъй като ние, все 

едно, сме работили в режим на два паралелни избора. 

Има нещо, което не успях да уточня. Това е крайният срок за 

изпълнение на работата по съответната точка – 24 декември, но 

плащането е отелязано като 10 декември заради това, че трябва да се 
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извърши. Останало е на страница 2 от 14 страници и ако така ще 

остане, ще го запишем така. Още в първия вариант беше записано по 

този начин.  

Следват правата и задълженията в цената и начина на 

плащане. От вчерашните числа са се свили – обясних с колко.  

Ал. 3, 16.2. – това са заявленията за чужбина, които те 

обработват. Не знам дали нещо не е добре написано. Готов съм да 

приема коментари и корекции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тази 

функционалност за проверка на подписите?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мога да я запиша горе – данните за 

местата за гласуване, както и проверка на списъците. Това са 

подписките. Да ги отделим. Не съм включил сутринта това, което 

беше споменато вчера – проверка, че всеки избирател може да 

провери. 146, 143… Това трябва да се допълни, разбира се, и трябва 

да мине преди „г“, след „в“ - „г“ и „д“. Приемам тази корекция и ще я 

нанеса веднага след заседанието. Това беше от вчера.  

Другото е за карантината. Текстът за карантината е общ. 

Какво ще ги правим тези бази данни? Ние отговаряме, каквото 

напишем, по наше решение ще бъде, те ще бъдат предавани. Тяхна 

отговорност е да ги иматкато база данни.  

Обръщам внимание, че на практика така предложеният 

договор ще трябва да бъде обсъждан, разбира се, от комисията, която 

ще води преговорите. Ние имаме изпълнител. В момента, в който 

обявим поръчката, ще пристъпим веднага към преговори, за да може 

да се подпише договорът. Но ние ги включваме в компютъра, нали 

такава беше идеята, да не разхвърляме всичко на малки договори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

има ли други бележки по проекта? Продължете. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това мога да включа като 

обяснение. Цената е формирана, като за база е взета цената, която е 

от юли месец и е добавен коефициент 30 %, който сме уточнили, че 
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евентуално се отнася до работата на секционните избирателни 

комисии и районните избирателни комисии.  

Приемаме бележката за „г“ и „д“, необходимостта да се 

проверяват подписките от избирателите, както и необходимостта от 

становище на счетоводството за начина на осчетоводяване и 

плащане. Имаме също проект, той е решение за откриване на 

процедура. Срока в точка 5.2. В решението трябва да бъде записан 

срокът, който е съгласуван със счетоводството.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз Ви предлагам да 

възложите чрез директора на дирекция „Администрация“ 

окомплектуване на цялата преписка, докладна записка със 

съответните проекти на документи, които са част от тази процедура – 

договаряне без предварително обявление, съгласувано от всички 

служители, които имат отношение в изготвянето плюс контролен 

лист, който мисля, че по правилата за обществените поръчки може да 

бъде проведена такава процедура, трябваше да е наличен към 

момента и да е част към докладната записка. В следобедната част на 

заседанието ще гласуваме решението, което според мен трябва да е 

приложение, техническата спецификация и всичко да е качено в една 

папка „Компютърна обработка“, за да може в цялост комисия та да се 

запознае с пълната документация, ако не въвзразявате? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не, не възразявам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка трета: Проекти на решения относно 

регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент в изборите 

на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

 

Точка 3. Проекти на решения относно регистриране на 

кандидати за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата 

заседание, проект на решение за регистриране на кандидатска листа 
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за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от партия 

„Българска социалдемокрация Евролевица“ в изборите на 14 ноември 

2021 г.  

Постъпило е предложение от партия „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“, регистрирано с Решение № 628-

ПВР-НС, от 28 септември 2021 г. на Централната избирателна 

комисия. Предложението е подписано от Димитър Александров 

Митев, упълномощен от представляващия партията Александър 

Трифонов Томов. Заведено е под № 2 в регистъра на кандидатите за 

президент и вицепрезидент на републиката в изборите за 14 ноември 

за регистрация на кандидата за президент Александър Трифонов 

Томов с посочени лични данни и адрес и кандидат за вицепрезидент 

Лъчезар Аспарухов Аврамов, също с посочени лични данни. 

Към предложението с приложени изискуемите документи, а 

именно: заявление-декларация по чл. 318 от Изборния кодекс, 

представляващо Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, което е 

подписано от кандидата Александър Трифонов Томов; заявление-

декларация, същото приложение от изборните книжа, подписано от 

кандидата Лъчезар Аспарухов Аврамов, пълномощно в полза на 

Димитър Митев, депозирал предложението. Въз основа на това са 

налице изискванията на съответните текстове от Изборния кодекс и 

Решение 578-ПВР от 23 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на 

кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите 

на 14 ноември 2021 г., предвид на което предлагам да бъде взето 

решение да бъде регистриран за кандидат за президент на 

републиката Александър Трифонов Томов и кандидат за 

вицепрезидент Лъчезар Аспарухов Аврамов.  

Това решение може да бъде обжалвано пред Върховния 

административен съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение имате ли предложения по текста? Ако няма, моля, режим на 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е с № 681-ПВР/05.10.2021 г. 

Има ли друг проект на решение за регистрация? Няма. 

Преминаваме към точка четвърта: Проект на решение за 

освобождаване на член на ОИК. 

Заповядайте, господин Ципов.  

 

Точка 4. Проект на решение за освобождаване на член на 

ОИК.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: В моя папка от днес ще видите проект 

под № 696, а именно, проект за решение за промяна в състава на ОИК 

– Нова Загора, област Сливен.  

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с 

вх. № МИ-15-274 от 1 октомври от председателя на ОИК – Нова 

Загора, за извършване на промени в състава на ОИК – Нова Загора. 

Към писмото е приложено заявление от Велина Павлова 

Колева, член на ОИК – Нова Загора, за освобождаването й от 

длъжността като член на ОИК. Към писмото е приложен и протокол 

№ 32 от29 септември от проведено заседание на ОИК – Нова Загора 

за прекратяване на пълномощията на В. П. К. като член на ОИК – 

Нова Загора. 

Предвид изложеното и на съответните основания от Изборния 

кодекс, предлагам на вниманието ви следния проект за решение: 

Централната избирателна комисия реши: освобождава като 

член на ОИК – Нова Загора, област Сливен, В. П. К. със съответното 

ЕГН и анулира издаденото й удостоверение.  

Отново в моя папка от днес ще видите и проект на писмо до 

политическата сила, предложила     В.         П.       К.              за член на  
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ОИК – Нова Загора, с което искаме в най-кратък срок да се направи 

предложение за попълване на състава на ОИК – Нова Загора.  

Моля да подложите на гласуване проекта за решение и след 

това писмото до политическата сила. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение? Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 682-МИ/05.10.2021 г. 

Моля, процедура по гласуване да изпратим писмо до 

съответната политическа партия да предложи в кратък срок член на 

Общинска избирателна комисия – Нова Загора.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Господин Томов, при Вас има повече преписки? За следобед 

ли? За след работното обсъждане ли?  

Точка 5 остава за следобедната част на заседанието.  

Преминаваме към точка шеста: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Госпожо Стойчева, заповядайте. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпил е сигнал, който 

всъщност е препоръка, отправена до министъра на образованието и 

Централната избирателна комисия е поставена в копие. 

Препоръката е отправена от господин Г. Ш. за това, министърът на 
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образованието да се въздържа пряко или косвено в медийните си 

изяви да оказва влияние в изборния процес, като прекрати 

изразяването на предпочитание към един или друг участник в 

предизборната надпревара. За сведение на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева има 

доклад в точка шеста. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвах ви преди няколко 

заседания справка за насрочените съдебни дела след 20 септември, 

която е изготвена от юрисконсултите във връзка с преценка от 

необходимостта от явяването им в съдебно заседание с оглед на 

натовареността на Централната избирателна комисия.  

За тази седмица има две насрочени дела. 

За 7 октомври от наказателноадминистративен характер дело 

15-114 от 2019 г. по описа на Софийския районен съд, предложението 

е тук, юрисконсултът Р. да се яви, тъй като ще бъде първо заседание 

по делото и се очаква представянето на доказателства, така че да 

може да се вземе отношение. За това съответно, съобразно 

установената практика, тя има упълномощаване от предходния 

състав на предходния председател на Централната избирателна 

комисия, но разбрах, че е имало практика да бъде упълномощена 

отново от сегашния председател, така че е подготвено пълномощно.  

За следващото съдебно заседание, което е на 8 октомври в 

Административен съд – София-град, отново процесуален 

представител е М. Р. Тя е подготвила писмено становище, което ще 

изпрати и впоследствие ще напише доклад и по двете дела, който ще 

бъде публикуван във вътрешната мрежа в регистъра на делата, така 

че ще може да се запознаете с него.  

Следващият ми доклад е във връзка с докладваното вчера 

разпореждане от Върховния административен съд за окомплектоване 

на жалба, постъпила във Върховния административен съд. Докладва 

ви, че при направена от мен справка въз основа на тази жалба е 

образувано административно дело 10-061/2021 г. по описа на 

Четвърто отделение на Върховния административен съд и с 
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Определение № 10 007 от 4 октомври жалбата, подадена от И. 

Г. Г., срещу решение на Централната избирателна 

комисия е оставена без разглеждане. Не е пристигнало все още това 

определение в Централната избирателна комисия, но предполагам, че 

ще бъде изпратено, както всички такива, от Върховния 

административен съд.  

Последният ми доклад в тази точка е сигнал с вх. № ПВР-10-

11 от 4 октомври 2021 г., подаден от И. И. Л., който 

твърди, че е председател на Общински политически клуб на 

политическа партия „Екогласност“ за Пазарджик и е член на НИС – 

предполагам, че е някакъв национален съвет на тази партия.  

Той твърди и изразява с този сигнал острото несъгласие с 

приетото решение и мотивите към тях на Националната отчетно-

изборна конференция, която се е провела на 4 септември и които 

касаят коалиция „БСП за България“, като са изложени съображения 

защо според него решенията на тази национална отчетно-изборна 

конференция на политическа партия „Екогласност не трябва да бъдат 

взети предвид и ни изпраща в подкрепа на твърденията си, че тези 

решения не са легитимни за участието на политическа партия 

„Екогласност“ в коалиция за предстоящите избори, ни изпраща 

устава на партията.  

Аз ви предлагам този сигнал да бъде оставен без разглеждане 

от Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева има ли друго предложение? Моля, 

режим на гласуване този сигнал да остане без разглеждане. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Имате ли други доклади?  
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Колеги, продължаваме по точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

едно писмо, което вчера поучихме във връзка с отваряне на 

запечатано помещение – искане от временно изпълняващия 

длъжността кмет на община Калояново. Докладвам ви го за сведение 

дотолкова, доколкото на нас са ни предоставени всички необходими 

документи и материали от произведените частични избори за кмет на 

община на 3 октомври 2021 г. 

Докладвам ви пак във връзка с частичните избори, че 

получаваме заявки за възлагане на отпечатването на хартиените 

бюлетини за втория тур. От двете общини вече са пристигнали като 

копие до Централната избирателна комисия. Очакват се за останалите 

четири кметства.  

За сведение ви докладвам писма, които сме получили от 

Министерството на финансите: ЦИК-04-68/04.10.2021 г., което касае 

изменение на указанията относно предоставянето на тримесечната 

информация по бюджетните програми от първостепенните 

разпоредители, и писмо ЦИК-04-69/04.10.2021 г., което касае 

указанията за бюджетната процедура и представянето на 

проектобюджета за 2022 г.  

Срокът за първостепенните разпоредители е до 15 октомври 

2021 г. Преписките са възложени на дирекция „Администрация“. 

Докладвам ги за сведение на Централната избирателна комисия. 

Докладвам ви писмо, което сме получили от Областна 

администрация – Русе, с което ни уведомяват, че са предадени 

предварителните избирателни списъци за общините на територията 

на изборен район – Русенски. За сведение е, за унищожаване на 

оставените като резерв бюлетини в Областна администрация – 

Смолян. Областният управител ни уведомява за унищожените 
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неизползвани бюлетини, както и формуляри на изборни книжа, 

подлежащи на унищожаване, съгласно наше решение, неизползвани 

и непредадени на секционните избирателни комисии.  

Получили сме информация от Областна администрация – 

Шумен за броя на секциите на териториите на общините в Шуменски 

избирателен район, включително за някои общини сме получили 

информация за броя на подвижните секционни избирателни комисии. 

За сведение ви ги докладвам. 

Останалите са за следобедната част.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в папка с моите 

инициали е качена информация за писмо до Сметната палата с 

приложение с информация, която трябва да изпратим за 

регистрираните в Централната избирателна комисия инициативни 

комитети за издигане на кандидати в изборите за президент и 

вицепрезидент заедно с актуалните банкови сметки, по които ще се 

извършва предизборната кампания и отговорните лица за боравенето 

с тези средства. Така че ви предлагам да гласуваме това писмо и тази 

информация да бъдат изпратени на Сметната палата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна 

комисия е постъпило писмо от кмета на Район „Централен“, община 

Пловдив, към което са приложени негова заповед за назначаване на 

комисия за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от местните избори, произведени през 
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2019 г., протокол от извършените действия от назначената комисия, 

както и копие от писмата на Четвърто районно управление на МВР – 

гр. Пловдив, по чието искане се е наложило отварянето на 

запечатаното помещение. За сведение на Комисията го докладвам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

В „Административни преписки“ с доклад е госпожа Ганчева?  

В тази точка ще ви докладвам с вх. № ЧМИ-01-54 от 4 

октомври - получили сме препис от Указ 259 от 1 октомври на 

Президента на републиката, с който е насрочен частичен избор за 

кмет на кметство Ясеновец, община Разград на 27 февруари 2022 г.  

Колеги, връщаме към точка: Машинно гласуване–  писмото, 

което отложихме в началото. Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Както докладвах констативните 

несъответствия на писмото, получено от „Информационно 

обслужване“ АД, а също така и констативните несъответствия от 

Общинска избирателна комисия – Калояново, което докладва 

колежката Солакова, съм подготвил проект за писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което писмо ви посочваме констатираните 

несъответствия и указваме, че следва да ни информират в срок до 

6 октомври за причините, поради които са констатирани тези 

несъответствия. Писмото е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По писмото по 

изречението в точка 4 с отчитане на гласа в машината да се добави: 

„което е констатирано от техника, отпечатал междинен протокол“.  

РОСИЦА МАТЕВА: С отпечатването е констатирано.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И да се добави 

текстът за празната разписка.  

Колеги, по писмото запознахте ли се с предложенията по 

текста?  

Към секциите ще бъде добавено кметството или общината.  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.  
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Преминаваме към точка осма: Разни. 

Госпожо Стоянова, Вашите доклади готови ли са в точка 

Разни? Заповядайте.  

 

Точка 8. Разни.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви за сведение. 

Постъпило с вх. № ПВР-22-31 писмо по електронната поща, 

наименувано сигнал от господин М. Г., който е работещ студент – 

задочно обучение и изисква от нас да издадем заповед, решение, 

инструкция във връзка с начина на организиране на учебните занятия 

на задочните студенти с цел да могат същите да гласуват в 

предстоящите избори и да не бъдат лишени от конституционното си 

право на глас.  

Също така в това писмо е видно, че е адресирано и до 

множество други институции, включително Министерството на 

образованието и науката, университети и така нататък.  

Предлагам ви го за сведение, предвид липсата на правомощия 

на Централната избирателна комисия за вземане на подобни решения 

и даване на някакви инструкции и указания към учебните заведения и 

предвид това, че гласуването по мястото на учене на задочните 

студенти не е от регламентираните изключения в Избирателния 

кодекс, и предвид автономията на висшите учебни заведения във 

връзка с изготвянето на учебните им планове, предполагам, че 

съответното по това писмо, адресирано и до тези институции, които 

имат отношение към въпроса, те ще вземат своето решение, а при нас 

го предлагам само за сведение.  

Колеги, предвид работата на определената комисия за 

провеждане на обществената поръчка, свързана с разяснителната 
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кампания, предстоящата ни среща с БНТ и работните групи, 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, което 

ще продължи в 16.30 часа, като е възможно и малко по-късно да се 

случи, в зави   

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия – 

12 членове сме в залата, налице е необходимият кворум. 

 

Продължаваме с доклади по точка трета: Проекти на 

решения относно регистриране на кандидати за президент и 

вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 3. Проекти на решения относно регистриране на 

кандидати за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

 ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в 

папка на господин Ципов е регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от 

инициативен комитет, представляван от Нистор Адрианов Нисторов, 

за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката 

на 14 ноември 2021 г.  

Постъпило е предложение от инициативен комитет за 

издигане на независимия кандидат за президент Луна Йорданова 

Йорданова и независим кандидат за вицепрезидент Иглена 

Димитрова Илиева в предстоящите избори на 14 ноември 2021 г., 

подписано от представляващия Нисторов. Инициативният комитет е 

регистриран с наше Решение № 662-ПВР/01.10.2021 г. и 

предложението е постъпило под № 1 на 4 октомври 2021 г. в нашия 

регистър на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката в изборите на 14 ноември 2021г. на Централната 
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избирателна комисия, както докладвах кандидатът за президент Луна 

Йорданова Йорданова  и кандидатът за вицепрезидент Иглена 

Димитрова Илиева със съответните ЕГН-та и постоянен адрес, така 

както е в проекта на решение и посочен в съответната преписка. 

Към предложението са приложени: заявление-декларация по 

чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК и § 1, т. 1 от 

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс – Приложение 

№ 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Луна Йорданова 

Йорданова; заявление-декларация на същите основания, подписано 

от Иглена Димитрова Илиева; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и 

саморъчен подпис на заявени 3616 избиратели, подкрепящи 

регистрацията на независимите кандидати за президент и 

вицепрезидент, същият и в структуриран електронен вид, представен 

на технически носител. 

От протокол с вх. № ПВР-04-03-36 от 5 октомври 2021 г. на 

Централната избирателна комисия  се установява от извършената 

проверка на ГД ГРАО в МРРБ, че са налице коректни записи на 

подписите в цитираната от мен в доклада ми подписка или списък, 

съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 

избиратели. 

Предвид това са налице изискванията на Изборния кодекс и 

наше Решение да регистрираме кандидатите за президент и 

вицепрезидент, съобразно доклада ми, в предстоящите избори. 

Предлагам Ви с решението да регистрираме за кандидат за 

президент госпожа Луна Йорданова Йорданова, със съответното ЕГН 

и постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент Иглена Димитрова 

Илиева, издигнати от инициативен комитет, представляван от Нистор 

Адрианов Нисторов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли предложения по текста? Ако няма, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 
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Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 683-ПВР/05.10.2021 г. 

Има ли други доклади, свързани с регистрации? Няма. 

 

Връщаме се на точка втора: Проект на решение относно 

откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на 

компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и 

издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 

от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни  представители на 14 ноември 2021 г.” 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 2. Проект на решение относно откриване на процедура 

за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварително обявление с предмет „Възлагане на компютърната 

обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и издаването на 

Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни  

представители на 14 ноември 2021 г.” 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Вече цялата преписка е окомплектована, точно както се полага 

по правилата. Започва с контролен лист, докладна записка от 

директора на администрацията. Тя е съгласувала тази докладна 

записка с госпожа М. и е изготвена от Ж. 

Имаме проект на решение към тази докладна записка. С него 

се открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без предварително обявление с предмет „Възлагане на 

компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването и 

издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите 
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от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни  представители на 14 ноември 2021 г.” 

Имаме също проект за договор, който обсъждахме на работно 

заседание. Мисля, че този път е съвсем коректен. Мисля, че има една 

много малка корекция. Тя се отнася до това, че счетоводството иска 

договорът да бъде приключен на 14-ти, за да може да извърши 

плащането все още в рамките на финансовата година. Това е против 

40-те дни след деня на изборите, който е сложен в Кодекса, но 

условията просто не позволяват той да бъде изпълнен.  

Проектът на договор е доста дълъг – все пак е 17 страници.  

Имаме също и писмо до господин Ф., с което го каним на 

преговори. Не сме определили датата, всъщност трябва да се 

предложи такава дата – може би до края на седмицата и в следващите 

два-три дни, за да започнат преговорите, след като ние им изпратим 

документите, които те трябва да разгледат, за да се подготвят. 

Това е докладът ми, колеги. Обсъдили сме параметрите. 

Параметрите са в моята папка. Остава в тези последни – около 

7 милиона. Тези параметри са предмет на договора, няма смисъл да 

ги обсъждаме сега. 

Предлагам да гласуваме решение, с което да одобрим 

документите, цялата документация и най-вече с писмото да поканим 

господин Ф.  на преговорите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с цялата преписка, така както бе представена от господин 

Димитров. 

В писмото, имаме приложено към преписката, каним господин 

Филипов на преговори. Не е записана датата, датата е тази, която ние 

запишем, нямаме предварителна уговорка. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А предложение имаме ли? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам предложение за четвъртък 

или петък, трябва да се назначи комисия, разбира се, със заповед. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко 

време за запознаване. 
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Техническите спецификации за компютърната обработка са 

приложение към Решение № 563, а не към настоящото решение – 

няма да бъдат приложени, нали така? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като трябваше да 

окомплектовам всички документи, те се явяват  към това решение 

може би. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не са. Те са може 

би към изискванията към организацията и технологията на 

компютърната обработка, което сме одобрили. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, това е едно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решение № 563, 

изменено с Решение № 572. Така че във т. 2 на проекта на решение, в 

диспозитива, където са уточнени тези решения.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, това ще го коригирам. То го 

има споменато два пъти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, 

господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз предложих да приемем решение, 

с което да обявим процедура и да поканим „Информационно 

обслужване” АД на преговори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли бележки по текста? Той беше обсъден и в 

работна група. Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с№ 684-ПВР/НС/05.10.2021 г. 

Следващият документ, господин Димитров, който трябва да 

бъде одобрен с решение на Централната избирателна комисия, 

вероятно е писмото, с което да поканим на преговори 

„Информационно обслужване” АД. 

Вашето предложение за дата? 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В четвъртък или петък, зависи от 

комисията ще поканим „Информационно обслужване” АД на 

8 октомври 2021 г. от 10,00 ч., като утре ще имаме заповед за 

комисия, която ще преговаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за 

8 октомври 2021 г. от 10,00 ч.? Ако няма други предложения, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Това ли беше Вашият доклад в тази точка? 

Колеги, преминаваме към точка 5: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

 

Точка 5. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, най-напред ще Ви 

докладвам писмо, № ПВР-04-01-11/3 от 1 октомври 2021 г., 

подписано от Иван Кондов – постоянен секретар на Министерството 

на външните работи, към което е приложена таблицата със 

съгласията, за да се организират нашите парламентарни и 

президентски избори в съответните страни. Таблицата е качена в моя 

папка с дата 1 октомври 2021 г. Няма особени проблеми от 

предишната справка, която получихме – няма друга страна, посочена 

в тази справка, която да е отказала допускането на избори на воя 

територия. 

Ще припомня, че засега е проблемна Афганистан. Знае се, че 

там няма възможност да бъдат организирани избори предвид 

ситуацията в страната и трябва да добавя още това, че съгласие в 

Словакия за образуване на СИК е дадено единствено за територията 

на посолството на Република България в Братислава. Същото е в 

Словения – само на територията на посолството на Република 
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България в Любляна. В нотата на словенската страна се посочва, че 

тяхното Външно министерство не дава съгласие за произвеждане на 

избори извън помещението на мисията.  

В повечето страни с големи български общности има 

съгласия. Ситуацията в Германия сме я обсъждали в зала – мисля, да 

не се спирам на нея, тя не е променена.  

Докладвам за сведение. това писмо. 

Също за сведение докладвам писмо, вх. № ПВР-04-01-13, 

подписано също от господин Иван Кондов, с което с приложение към 

него всъщност са изпратени данните в табличен вид относно режима 

за влизане и вътрешните мерки, въведени с цел ограничение 

разпространението на COVID-19. Такава информация ще получаваме 

ежеседмично от Външно министерство. 

Докладвам писмо, вх. № 04-01-26 от 4 октомври 2021 г. То е 

подписано от министъра на външните работи Светлан Стоев, качено 

е във вътрешната мрежа в папка с моите инициали на дата 

4 октомври 2021 г. Ще резюмирам накратко съдържанието му. Ако 

искате в момента да го обява само за сведение. Моля да го прочетем, 

уважаеми колеги, след това да го обсъдим в работна група „Избори”, 

тъй като е преждевременно да го обсъждаме сега. Докладвам го за 

сведение. 

Освен това имам още две писма, № НС-23-681/7 и № НС-23-

681/8, които са от организаторите на секциите в Дортмунт, 

Федерална република Германия и в Атина, Гърция. И двете съдържат 

искането, за да участват тези хора в организацията на секциите в тези 

места, че биха го направили само при условие, че бъде създадена 

специализирана комуникационна организационна платформа, 

каквото предложение, между другото, е адресирано към 

„Информационно обслужване” АД, а не към Централната 

избирателна комисия, се съдържа в писмото на мрежата на изборните 

доброволци от 17 август 2021 г.  

Така писмата с това искане и поставянето на това условие, 

вече са осем от различни зони, преди всичко Федерална република 
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Германия, Нидерландия, Великобритания. Към този списък можем да 

добавим и Гърция. Предполагам, че ще пристигнат и още такива 

писма. Докладвам ги за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото, 

което докладва господин Томов, вх. № ПВР-04-01-26 ще се разгледа 

и на работна група, за да може Централната избирателна комисия да 

подготви становище по този въпрос. 

Следващ докладчик по тази точка е госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В папка с моите инициали от 

днешна дата има писмо-запитване от български гражданин, живеещ  

в чужбина, вх. № НС-22-2451 от К. Г. Въпросът е дали председател 

на секционна избирателна комисия или нейни членове могат да бъдат 

служители на консулската служба в страната, в която се помещава 

съответната секция, както е било на предишните парламентарни 

избори в Дубай, ОАЕ. 

Краткият отговор на това е, че ограниченията по отношение 

на членовете на секционните избирателни комисии са изброени в 

Изборния кодекс и такова те да не бъдат служители на консулската 

служба няма – в чл. 95 и 96 от Изборния кодекс, препращащи към чл. 

66, са изброени изчерпателни ограниченията. Така че в този смисъл е 

според мен отговорът на поставения въпрос. Докладвам го за 

сведение, ако прецени Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, 

според мен е добре да се подготви отговор и да бъде в рубриката 

„Въпроси и отговори”, защото могат да постъпят и други такива. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам в рубрика „Въпроси и 

отговори” да бъде формулиран въпрос, който да звучи по следния 

начин. В контекста на това, което е попитала госпожа Гълъбова и 

който вероятно и други избиратели биха проявявали интерес и биха 

питали, какви са законовите ограничения за едно лице да бъде член 

на секционна комисия извън страната. Максимално общо, за да 

можем просто да изброим.  



28 

Аз Ви предлагам отговорът на този въпрос да бъде 

формулиран като част от рубриката „Въпроси и отговори” на сайта на 

Централната избирателна комисия и да бъде изпратен по имейл като 

отговор на госпожата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, госпожо Ганчева, по тази точка. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви вх. № ПВР-

04-01-25 от 4 октомври 2021 г. Това е писмо от Министерството на 

външните работи, работна група „Избори” в отговор на наше писмо, с 

което изпратихме как бихме желали редът за обработка на 

заявленията за гласуване извън страната, които постъпват в ДКП-ата. 

В това писмо ни уведомяват, че е създаден специализиран електронен 

адрес, тоест от гледна точка на работна група „Избори” и е уреден 

въпросът с постъпващите заявления, така както бяхме изложили в 

нашето писмо и сме посочили отговорните лица. Аз предлагам да ги 

предоставим на сътрудниците, които ще обработват заявленията за 

гласуване извън страната и на колегата Томов – на негов контрол, и 

на разположение на всички колеги във вътрешната мрежа. За 

сведение. Мисля, че няма нужда от протоколно решение в този 

смисъл. Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

точка 5. 

Господин Георгиев, заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Постъпило е писмо – то е в папката с 

моите инициали, вх. № ПВР-22-43 от 4 октомври 2021 г., с въпрос – 

по погрешка заявленията за гласуване извън страната на имената на 

двама човека са отишли в Белград вместо в Босилеград и може ли 

тази неволна грешка да се поправи и „дали би било проблем да 
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гласуваме в Босилеград”? Подготвил съм вариант на отговор, по-

скоро в потвърждение на втората част – малко по-общо, можете да го 

погледнете и да подготвим и за в бъдеще за рубриката „Въпроси и 

отговори” евентуално по този повод.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване на писмото. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, връщам в точка първа: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с постъпилите 

ценови предложения за закупуване на специализирани устройства за 

машинно гласуване от „Сиела Норма” Ад  и „Информационно 

обслужване” АД, които докладвах за запознаване, тези предложения 

бяха обсъдени на работна група. Въз основа на направеното 

обсъждане предлагам да вземем решение за подготовка на нова 

обществена поръчка за доставка на СУЕМГ, както следва: да бъдат 

закупени 1600 машини за гласуване, като тези допълнителни машини 

ще дадат възможност да се разположи втора машина в не по-малко от 

2100 секции в страната, ще има два комплекта машини за изборите 

извън страната, като вторият комплект ще се използва за евентуалния 

втори тур и ще има не по-малко от 310 машини за разяснителна 

кампания.  

Съответно в поръчката трябва влязат 1600 батерии, 

1600 удължители и 8000 смарткарти. Предлагам да поръчаме и 5200 

флаш памети, от които 3200 броя за новите машини и 2000 броя 

флаш памети допълнително. По този начин ще разполагаме с около 

1500 резервни флаш памети, които изпълнителят ще може да започне 

да параметризира за втори тур веднага, а останалите флаш памети от 

първия тур ще бъдат архивирани в деня след изборите и съответно 
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предадени на изпълнителя за втори тур. Така че предлагам да 

възложим на юристите да подготвят проект за обществена поръчка с 

посочените параметри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложенията на господин Войнов има ли друго предложение? 

Колеги, количествата, които предложи господин Войнов за брой 

машини със съответните компоненти към тях – 1600 машини за 

гласуване, както и допълнителния брой от 5200 флаш памети. Ако 

няма друго предложение, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, преминаваме към преписките, които са останали по 

точка шеста: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, както Ви запознах в работен 

порядък, сега да го кажа и официално: имаме решение по адм. дело 

№ 10054/2021 г. по жалбата на Политическа партия „Гражданска 

платформа Българско лято” срещу наше Решение № 648, с което 

отказахме регистрация на партия за участие в изборите. Върховният 

административен съд е отхвърлил жалбата на политическата партия, 

тоест нашето решение е в сила. Това е за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади по точка седма. Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като получихме 

едно спешно писмо от министъра на финансите и се наложи в 

работна група да го обсъдим, предлагам Ви за последващо одобрение 

и изпратено писмо до министъра на финансите за съгласуване на 

проекта на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по 
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бюджетите на общините за 2021 г., с което се прави изменение в 

ПМС № 305 от 17 септември 2021 г. в частта по чл. 2, съответно т. 2 

от План-сметката. Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме писмо от 

Печатницата на БНБ с приложен график за предаване на 

отпечатаните бюлетини за втория тур на 10 октомври 2021 г. 

Предлагам Ви да изпратим писмо до Печатницата на БНБ с копие до 

всички кметове на общините, в които има втори тур, до ОИК, до 

министъра на финансите и копие до министъра на вътрешните работи 

за съгласуване на така представения график. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Приема се. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям на 

вниманието Ви докладна записка, № ЦИК-09-387 от 5 октомври 

2021 г. Знаете за проблема, който имаме в Централната избирателна 

комисия по отношение на осигуряването на стенографи чрез 

процедура по Закона за обществените поръчки – многократно сме 

обявявали такава процедура и се е налагало да се прекратява поради 

липса на участници.  



32 

Съгласно чл. 54, ал. 2 от Изборния кодекс Централната 

избирателна комисия не просто трябва да изготви пълни 

стенографски протоколи от всяко свое заседание, но и в периода след 

насрочване на изборите до 1 месец от обявяване на резултатите да 

публикува тези протоколи в рамките на 24 часа.  

Във връзка с произведените избори през тази година за 

периода от 1 юни до 9 август 2021 г. включително са ползвани 

стенографски услуги, не е заплатено на стенографите, с които 

Централната избирателна комисия има сключени граждански 

договори.  

Във връзка с прекратената процедура, обявена междувременно 

по Закона за обществените  поръчки за осигуряване на стенографски 

услуги, Централната избирателна комисия отправи запитване и до 

Агенцията за обществените поръчки, която изрази становище, 

вх. № ЦИК-06-30 от 30 септември 2021 г. Становището на Агенцията 

за обществените поръчки го виждате в докладната записка.  

Предвид изложеното и в становището на АОП, както и в 

докладната записка, предлагам да бъдат изплатени възнагражденията 

на стенографите за периода, за който те са изпълнили своите 

задължения по договора. Средствата възлизат на стойност до 

30 хил. лв. и ще бъдат изплатени от бюджета на Централната 

избирателна комисия по § 02-02. Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад имате ли въпроси?  

Моля за протоколно решение да се одобри плащането на 

възнагражденията за ползваните стенографски услуги. Моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с писмо, 

вх. № ПВР-03-19 от 4 октомври 2021 г. в Централната избирателна 

комисия постъпиха за одобрение предпечатни образци на 

удостоверения за гласуване на друго място, както и от публичния 

регистър са издадените удостоверения за гласуване на друго място.  

Извършената проверка от администрацията показва 

съответствие с Решение № 569-ПВР-НС, а на Централната 

избирателна комисия за изискванията и към тези изборни книжа, 

съгласно образци № 35-ПВР-НС и № 36-ПВР-НС на Централната 

избирателна комисия.  

В тази връзка Ви предлагам да изпратим писмо и да върнем по 

два одобрени предпечатни образци от тези приложени изборни 

книжа, съгласно приложение, образци на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от областния управител на 

област Кюстендил сме получили писмо-запитване, вх. № ПВР-05-14 

от 4 октомври 2021 г. В общи линии въпросът се свежда до това да 

изразим становище дали е допустимо бюлетините за община 

Кюстендил да бъдат предадени на общината, а останалите да се 

съхраняват в помещение, определено от областния управител. 

Съвсем накратко предлагам да отговорим на областния 

управител, че при спазване на всички изисквания на Решението на 

Централната избирателна комисия № 617 от 24 септември 2021 г. за 

осъществяване на контрол няма пречка да бъдат предадени на 

общината още в момента на доставката. Разбира се, има възможност 

и областният управител със своя заповед да определи помещение, 

съгласувано с кмета, което е общинска собственост. Но не се 
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разпростирам върху всички възможни варианти, тъй като и сега на 

практика една част от областните администрации предават на 

общинските администрации в момента на доставката поради липса на 

подходящи помещения за съхранение на тези бюлетини.  

Моля да гласуваме такъв отговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да изпратим 

едно писмо до всички областни управители с копие до главния 

секретар на Министерския съвет в срок до 11 октомври 2021 г. 

включително и 11-ти, да изпратят адресите за доставка на 

бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от Областна администрация – Варна, първата лястовица, с 

имената на отговорните лица за получаване централизиране на 

изборни книжа и материали за област Варна, вх. № ПВР-05-74 от 

30 септември 2021 г. За сведение Ви го докладвам. Предлагам да се 

съхраняват в деловодството без да се резолират – ще се обобщава 

тази справка по отношение на получаването на бюлетините и без 

това, но се възползвам да Ви предложа  и писмо до всички районни 

избирателни комисии и до всички областни управители с копие до 
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главния секретар да поискаме до 15 октомври 2021 г. включително да 

изпратят данни за отговорните лица за получаване на бюлетините за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

съгласно Решение № 617 на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колега Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предложение за писмо, № 13-85 до ГД 

ГРАО – в днешна папка с моите инициали. Моля да се запознаете с 

текста на писмото и ако сте съгласни, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо има ли предложения по текста? Ако няма, моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров, 

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

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Георги Баханов).  

Колеги, в тази точка ще Ви докладвам проект на писмо до 

господин Ф. – изпълнителен директор на „Информационно 

обслужване”. В моя папка от 28 септември 2021 г., изготвено е от 

господин К., проектът на писмо е съгласуван с госпожа Манолова – 

за осъществяване на работата на администрацията на Централната 

избирателна комисия да може да се осигури акаунт за достъп на 

всеки служител до преписките, които са му разпределени за работа – 

само потребителски профил, само да ги виждат. Мисля, че това го 

бяхме обсъждали работно, за да може да се запознават с движението 

по съответната преписка. 
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Целта на това писмо е да оптимизира работата на 

администрацията, така че да не се разпечатват излишно на хартиен 

носител преписките, които са разпределени за работа на съответния 

носител и той да може да се запознава със съдържанието от 

деловодната система, като всеки ще има достъп само до преписките, 

които са разпределени към него за изпълнение. (Уточнения.) 

Колеги, вторият абзац не е в пряка връзка с първата част, така 

че може да отпадне. 

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Колеги, връщаме се към точка трета: Проекти на решения 

относно регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 3. Проекти на решения относно регистриране на 

кандидати за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка, предложение № 700 – 

регистрация кандидатска листа за президент и вицепрезидент на 

Републиката, издигнати от партия „Възраждане“ в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е предложение от партия „Възраждане“, която вече 

е регистрирана с наше Решение № 638-ПВР/НС от 29 септември 

2021 г. Предложението е подписано от Петър Николаев Петров – 

упълномощен от Костадин Тодоров Костадинов, представляващ 

партията, и е заведено под № 3 в регистъра на кандидатите за 

президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 14 ноември 

2021 г. 
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С предложението се заявява регистрация на кандидат за 

президент Костадин Тодоров Костадинов и кандидат за 

вицепрезидент Елена Цонева Гунчева. 

Приложени са: заявление-декларация по чл. 318 –  

Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Костадин 

Тодоров Костадинов и заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 – 

Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Елена 

Цонева Гунчева. 

Има приложени и пълномощно в полза на Петър Николаев 

Петров. 

Поради това и тъй като са налице са изискванията на чл. 318, 

ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 

23 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за 

президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 14 ноември 

2021 г. на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 от 

Изборния кодекс предлагам да гласуваме решение на Централната 

избирателна комисия с диспозитив: Централната избирателна 

комисия  

„РЕШИ: 

Регистрира за кандидат за президент на републиката Костадин 

Тодоров Костадинов и кандидат за вицепрезидент Елена Цонева 

Гунчева“. 

Моля, ако нямате забележки, да го гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате въпроси или предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно регистрация на 

кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Републиката от 

Партия „Възраждане”. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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Решението е № 685-ПВР. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото заседание за 6 октомври 2021 г., сряда, от 13,30 ч. 

 

(Закрито в 18,30 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

      Камелия Нейкова 

 

   СЕКРЕТАР: 

      Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

Стенографи: 

Юлия Стоичкова 

 

Катя Бешева 

 


