
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 96 

 

На 7 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 промяна в състава на ОИК 

Борован. 

 Докладва:  Силвия Стойчева 

3. Проект на решение относно промяна в състава на РИК в 

Първи изборен район – Благоевградски. 

 Докладва: Цветанка Георгиева 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

 Докладва: Ерхан Чаушев  

5. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно 

заличени адреси“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 Докладва: Йорданка Ганчева  

6. Гласуване извън страната. 

 Докладва: Елка Стоянова 

7. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Любомир 

Георгиев, Георги Баханов, Цветанка Георгиева и Гергана Стоянова 

8. Разни. 

 Докладват: Димитър Димитров и Любомир Георгиев 
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9. Проект на Решение за поправка на техническа грешка. 

 Докладва: Елка Стоянова  

10. Утвърждаване на технически характеристики на хартиени 

бюлетини. 

 Докладва: Севинч Солакова 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, 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 11,53 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия.  

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове на Комисията сме в залата. Налице е необходимият 

кворум за провеждане заседанието на Централната избирателна 

комисия. Заседанието беше обявено с начален час 11,00 ч., но 

започва сега предвид по-дълго продължилата среща с 

представителите на Министерството на външните работи по 

въпроси, свързани с гласуването извън страната. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов. 

2. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК 

Борован – докладва:  Силвия Стойчева. 

3. Проект на решение относно промяна в състава на РИК в 

Първи изборен район – Благоевградски – докладва: Цветанка 

Георгиева. 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладва: Ерхан 

Чаушев.  
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5. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

„непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно 

заличени адреси“ в изборите за президент и вицепрезидент на 

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

докладва: Йорданка Ганчева.  

6. Гласуване извън страната – докладва: Елка Стоянова. 

7. Доклади по административни преписки – докладват: 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Росица Матева, Красимир 

Ципов, Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, Георги Баханов, 

Цветанка Георгиева и Гергана Стоянова. 

8. Разни – докладват: Димитър Димитров и Любомир 

Георгиев. 

9. Проект на Решение за поправка на техническа грешка – 

докладва: Елка Стоянова.  

10. Утвърждаване на технически характеристики на хартиени 

бюлетини – докладва: Севинч Солакова.  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да се допълни с точка: Изплащане 

на възнаграждения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова 

т. 4: Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам включване на точка: 

Проект на решение за така наречените „сгрешени адреси”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова 

т. 5 Проект на решение относно гласуване на избиратели с „непълни 

адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени 

адреси“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Други? Няма. 

Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на 

дневен ред с направените допълнения. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Господин Войнов, понеже току-що пристигна преписка, 

свързана с изборите, нека да мине първо втора точка: Проект на 

решение относно промяна в състава на ОИК – Борован. 

Заповядайте, госпожо Стойчева. 

 

Точка 2. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Борован. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в ЦИК с вх. № МИ-11-17 от 6.10.2021 г. е постъпило 

предложение от упълномощения представител на Коалиция „БСП за 

България” П.  П. за промяна в състава на ОИК – Борован. 

Предлага се на мястото на А. М. И. – секретар на 

ОИК, да бъде назначена К.  Ц.  К., а на мястото на Д.  В.  А. – член 

на ОИК, да бъде назначена Р.  Г.  Т. 

Към това предложение са приложени заявление от А. 

И. за освобождаването ѝ като секретар, молба от Д. 

А. за освобождаването ѝ като член на 

ОИК, декларации копия от дипломи за 

завършено висше образование на К. К. и Р.Т. и пълномощно в полза 

на П. П. 

Предвид изложеното и на посочените в проекта правни 

основания предлагам Централната избирателна комисия да приеме 

следното решение: 

Освобождава като секретар на ОИК – Борован, област Враца, 

А. М. И. със съответното ЕГН и анулира 

издаденото ѝ удостоверение. 
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Освобождава като член на ОИК – Борован, област Враца, Д. 

В.       А. със съответното ЕГН и анулира 

издаденото ѝ удостоверение. 

Назначава за секретар на ОИК – Борован, област Враца, 

К. Ц.  К.  с посочено ЕГН. 

Назначава за член на ОИК – Борован, област Враца, Р. 

Г. Т. със съответно ЕГН. 

На назначените секретар и член на ОИК да се издадат 

удостоверения. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд по съответния ред, предвиден в Изборния 

кодекс. 

Документите към преписката са постъпили в оригинал и по 

електронната поща на Централната избирателна комисия. Това е 

проектът на решение.  

Ако няма въпроси от колегите, госпожо Председател, моля да 

бъде подложен за гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате 

думата по този проект на решение. Ако няма предложения по текста, 

моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е № 690-МИ. 

Господин Войнов, заповядайте по първа точка: Машинно 

гласуване. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-29-13 

от 6.10.2021 г. от „Сиела Норма”. С него ни предоставят доклад 
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относно изпълнението на задълженията по Договорв № 34 от 

1.10.2021 г., свързани с частичните избори на 3.10.2021 г. – доклад с 

обобщена актуална информация за постъпилите обаждания, 

включително и записите на всички разговори, както и подписани 

протоколи за предаване и премане на специализираните устройства 

за машинно гласуване, подписани от СИК и изпълнителя. 

В писмото не е споменато, но е приложена и фактура за 50% 

от цената на услугите за произвеждане на частичните избори на 

3.10.2021 г. 

Предлагам да възложим на директора на дирекция 

„Администрация” да организира проверка на изпратените материали 

и да бъде подготвено становище относно изпълнението на договора 

в тази част. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се каже на „Информационно 

обслужване”, че има някакви проблеми, да видят, че тези протоколи  

са кръстосани за кой пореден път! Не може едното да върви на 

мястото на другото.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: На администрацията ще бъде изрично 

възложено всички протоколи да бъдат прегледани. Където има 

особени мнения, също да бъдат извадени, включително за 

протоколите от секциите, за които ще докладвам в следващото 

писмо от „Информационно обслужване” АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това, което ще 

възложите на администрацията, в какъв срок го предлагате? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: До края на днешния работен ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване да бъде възложена работата на 

администрацията така, както предложи господин Войнов, допълнено 

от колегата Чаушев, със срок до края на работния ден. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,  

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № ЧМИ-23-21 от 

6.10.2021 г. от „Сиела Норма” АД и е в отговор на наше писмо, с 

което поискахме да ни информират за установените несъответствия 

при машинното гласуване в изборите на 3.10.2021 г. От „Сиела 

Норма” АД дават своя версия както за разменените машини в две 

секции, така и за различния е-кеш код на една машина, също така и 

за параметризацията на началния и финалния протокол от 

машинното гласуване за община Калояново. Потвърждават се 

констатираните несъответствия. Предлагам отговорите на „Сиела 

Норма” да се предоставят на юристите, да се включат 

констатираните несъответствия при изготвяне на становището по 

изпълнението на Договор № 34. 

Уважаеми колеги, преди малко пристигна  писмо с 

вх. № ПВР/НС-23-3 от 7.10.2021 г. от „Сиела Норма” и е във връзка 

с предстоящите избори на 14.11.2021 г. и евентуално на 21.11.2021 г. 

– втори тур, както и необходимостта машините за гласуване да бъдат 

инсталирани и подготвени за изборите. Молят да бъде осигурен 

достъп до склада – изпращат доста дълъг списък с лица, като 

планират да започнат дейностите в склада с екипа на 25.10.2021 г.  

Предлагам на този етап да изпратим само имената на МВР и 

ДАНС за проверка, тъй като до 25.10.2021 г. има време, примерно да 

15 октомври 2021 г. да бъдат проверени лицата, да ни информират за 

съответната проверка, като упоменем, че допускането в склада ще 

бъде след повторно наше становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам 

по това писмо проверката да бъде извършена в кратък срок, но не 

по-късно от 15.10.2021 г., за което да бъде уведомена Централната 

избирателна комисия, тъй като допускането на лицата до склада ще 
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бъде реализирано след разрешение от Централната избирателна 

комисия.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-5-1 от 5.10.2021 г. от областния управител на област 

Монтана. С него ни информира с проблемите, свързани с 

предаването и приемането на машините за гласуване в предизборния 

ден. Споменава, че за изборите на 11.07.2021 г. доставката на 

машините не е била координирана с общинската администрация в 

Монтана. За цялата област предаването на машините е започнало с 

3-4 часа закъснение. Той моли представители на „Сиела Норма” АД 

за областта предварително да се свържат с РИК – Монтана, и 

областната администрация с оглед изготвянето на график, по който 

да бъдат доставени машините. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо на „Сиела 

Норма” АД, което да не касае само област Монтана. В него да ги 

уведомим, че при изготвяне на транспортните схеми за изборите а 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14.11.2021 г. следва те да бъдат предварително съгласувани с РИК и 

областните администрации и след това да бъдат предоставени и на 

ЦИК. Проектът на писмото е в моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо до „Сиела Норма”? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Предлагам да се сложи „Предвид 

постъпили сигнали при транспортирането” и т.н. Добре е те най-

сетне да започнат да влизат в коловоз поне за следващите избори. 

Все едно и също, все едно и също. Никакви меки форми! „Във 
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връзка с постъпили сигнали” и т.н., и т.н.  Надявам се леко да се 

стреснат. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм с предложението на колегата 

Чаушев. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, режим на 

гласуване по предложението за писмо с направеното допълнение. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов,  Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

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

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ПВР/НС-6-1 

от 6.10.2021 г. Писмото е от кмета на община Белица и е до РИК – 

Благоевград, с копие до ЦИК. Кметът ни информира, че две секции в 

с. Горно краище са с над 300 избиратели и следва да се предвиди 

машинно гласуване. Това е във връзка с наше писмо до всички РИК 

относно изпуснати секции с над 300 избиратели. Докладвам го за 

сведение. Писмото ще бъде съобразено при определяне на секциите 

за машинно гласуване, след като получим от всички РИК техните 

становища. 

Последното писмо е с вх. № ЦИК-06-29-12 от 6.10.2021 г. от 

„Сиела Норма”, вчера го разглеждахме на заседание. Това са 

първите две страници от визуализацията на екрана на бюлетините за 

машинно гласуване. Би следвало да продължим да го обсъждаме на 

работна група. За сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към трета точка: Проект на решение относно промяна 

в състава на РИК в Първи изборен район – Благоевградски. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на 

РИК в Първи изборен район – Благоевградски. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 
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Колеги, в моя папка с проектен № 701 ви докладвам проект 

на решение за промяна в състава на РИК в Първи изборен район – 

Благоевградски. Постъпило е предложение с вх. № ПВР/НС-15-2 от 

6.10.2021 г. и ПВР/НС-11-1 от 7.10.2021 г. от Богдан Боцев – 

упълномощен представител на Коалиция „БСП за България” за 

промяна в състава на РИК в първи ИР – Благоевградски. Предлага се 

на мястото на М. Н. З. – заместник-председател  на 

РИК, да бъде назначен Й. С. С. Към 

предложението са съответно приложени заявление от Мария Захова 

за освобождаването ѝ като заместник-председател  на РИК,  

декларация по чл. 60, чл. 65, чл. 66 и чл. 3 и копие от дипломата за 

висше образование на Й. С., пълномощното на Б. Б. 

е налично в преписката по назначаване на РИК в Първи ИК – 

Благоевградски. 

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: 

Освобождава като заместник-председател   на РИК в Първи 

изборен район – Благоевградски, М. Н. З. и анулира 

издаденото ѝ удостоверение. 

Назначава за заместник-председател   в Първи изборен район 

– Благоевградски, Й. С. С. 

На назначения член да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако нямате 

предложения по проекта за решение, моля, режим на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Решението е № 691-ПВР/НС.  

Преминаваме към четвърта точка: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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Точка 4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-197 от 

1.10.2021 г.  сме получили искане за изплащане на възнаграждение 

от ОИК – Горна Оряховица, за проведено заседание на 28.09.2021 г., 

на което са присъствали председател, двама заместник-

председатели, секретар и 9 членове, на което са прекратили 

правомощия и са обявили за избран следващ общински съветник. 

Предлагам да им се изплати възнаграждението за това 

заседание в размер на 714,21 лв. с осигурителните вноски.  По 

преписката има контролен лист и справка от счетоводството. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване за одобряване изплащането на възнаграждения 

за проведено заседание на ОИК – Горна Оряховица. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Следващата е пета точка: Проект на решение относно 

гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени 

адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

Точка 5. Проект на решение относно гласуване на 

избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и 

със „служебно заличени адреси“ в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа е проект на 

решение за гласуването на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. 
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„сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители. Знаете, че такива проблеми традиционно се поставят 

пред ЦИК и ние се произнасяме с наши решения. Не остават 

нерешени по друг начин. 

В Централната избирателна комисия за предстоящите избори 

са постъпили писма, които Ви докладвах със съответни входящи 

номера от община Трън, област Перник, община Аксаково, област 

Варна, както и от община Аврен, област Варна. Съобразно 

практиката на ЦИК Ви предлагам да приемем решение, с което 

общинските администрации да впишат на ръка в избирателните 

списъци всички лица от тези категории, които имат избирателни 

права и не фигурират в окончателните избирателни списъци. В 

диспозитива на решението е описан конкретният начин как да стане 

това вписване в конкретните условия.  

Правя си една автокорекция в правните основания: наред с 

чл. 243 от Изборния кодекс да бъде допълнен и чл. 307 от ИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста? Ако няма, режим на гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Решението е № 692-ПВР/НС. 

Продължаваме с точка седма: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, ще докладвам няколко писма 

до районни прокуратури с приложени документи с данни за 

гласуване в нарушение на ИК в изборите за местни органи на власт 

през 2019 г. Писмата са публикувани във вътрешната мрежа до 
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административните ръководители на РП гр. Хасково, гр. Кюстендил,  

гр. Габрово, гр. Добрич. Моля да ги гласуваме анблок, за да ги 

изпратим ведно с приложенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, представени са с докладна 

записка № ЦИК-09-393 документи за публикуване на отчета за 

касовото изпълнение на бюджета. Съгласно изискванията по 

Указание ДДС-01 от 2021 г., както и съгласно Закона за публичните 

финанси ЦИК трябва да публикува ежемесечните и тримесечните 

отчети за изпълнението на бюджета, включително за средствата от 

Европейския съюз, както и друга допълнителна информация. 

Предлагам да приемем с протоколно решение публикуването на 

отчета за касовото изпълнение на бюджета за месец септември тази 

година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с приетото вчера 

решение и откриването на възлагането на обществената поръчка 

чрез договаряне без предварително обявление за изработка и 

доставка на хартиени бюлетини за изборите на 14.11.2021 г. 

предлагам да одобрим проект на заповед, публикуван във 

вътрешната мрежа, за назначаването на комисия, която да проведе 

договарянето съгласно изискванията на възложителя с 

представители на печатницата на БНБ. Предлагам в състава на 
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Комисията да бъдат включени госпожа Йорданка Ганчева, 

госпожа Елка Стоянова, госпожа Силвия Стойчева и аз, от 

страна на ЦИК, от администрацията: господин Н. Ж. – главен 

юрисконсулт. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения по състава в проекта на заповед? Моля, режим 

на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в резултат на отправеното запитване до Българска 

национална телевизия относно възможността им да изработят до 3-

минутно видео за гласуване с машина и два обучителни 

видеоматериала за членовете на СИК в страната и извън страната и 

проведената среща сме получили оферта от БНТ с вх. № ПВР-25-2/1 

от 6.10.2021 г. Видеоматериалът за гласуване с машина има стойност 

5495 лв., а предложението за изработване на обучителен 

видеоматериал за СИК - един брой до 30 минути или два броя до 15 

минути, е на стойност 4190 лв. Това предложение не се различава от 

предишната оферта, която имахме от БНТ във връзка с изработване 

на разяснителни материали за отминалите избори на 11.07.2021 г. 

Необходимо е с протоколно решение да потвърдим, че 

приемаме тази оферта и впоследствие, когато бъдат изработени, ще 

се пристъпи към сключване на договор и плащане. 

Предлагам чрез директора на дирекция „Администрация” да 

възложим изготвяне на проект на договор във връзка с 

представената от БНТ оферта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението на госпожа Стойчева да върнем писмо, че 
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приемаме представената оферта, както и да се изготви проект на 

договор между ЦИК и БНТ за възлагане на дейностите, предмет на 

договора, ако няма други предложения, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева  и Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик по т. 7 е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката от вчера, с 

мои инициали докладвам за сведение писмо с вх. № ЧМИ-06-111 от 

6.10.2021 г.. Предлагам на Комисията да се запознае. Писмото е от 

изпълняващия длъжността кмет на община Калояново във връзка с 

препратено от нас писмо на заместник-председател на партия по 

компетентност. Подробно е аргументирано. Господин кметът ни 

отговаря, че не намира основания да предприеме съответните 

действия. Има копие на това писмо до господин Я. и до областния 

управител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият 

докладчик по т. 7 е госпожа Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА:  Колеги, получили сме писмо от 

кмета на община Костинброд, с което той моли ЦИК да му разреши 

отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали. Целта на отварянето е съхранение на изборните 

книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и народни представители на 14.11.2021 г.  

Предлагам Ви в моя папка текст на писмо до кмета на 

община Костинброд, с което го уведомяваме, че предстои ЦИК да 

приеме решение, с което да разреши отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборни книжа и 

материали от предходни избори с цел прибиране и съхраняване на 

изборни книжа и материали след произвеждането на изборите за 
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президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма 

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

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Тъй като постъпват запитвания, аналогични на току-що 

гласуваното писмо, Ви предлагам на страницата на ЦИК да се 

публикува съобщение, с което да информираме, че предстои ЦИК да 

вземе такова решение, за да имат яснота кметовете на общини и да 

не изпращат такива запитвания докато изготвим решението. Ще 

помоля, госпожо Георгиева, текстът от Вашето писмо да бъде 

оформен и като съобщение. 

Колеги, моля, режим на гласуване за такова съобщение. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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 и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Следващ докладчик е господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Докладвам проект на споразумение, което всяка кампания 

подписваме със СЕМ. Писмото е ПВР/НС-20-1 от 6.10.2021 г. 

Изпратен ни е проект за споразумение, което имаме задължение да 

сключим по чл. 57, ал. 1, т. 23 и 24. Това е обичайно споразумение, с 

което СЕМ ни известява кои медии ще наблюдава, каква 

методология ще спазва, тя е стандартна. Тя има отношение към 

препоръките на ОССЕ. 
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В писмото се предлага споразумението да се подпише 

неприсъствено, което аз предлагам да приемем и с наше решение да 

упълномощим председателя на Централната избирателна комисия да 

подпише това споразумение.  

Докладвам го за запознаване, тъй като то има 5-6 члена, 

някои от които са дълги. Член 5 и чл. 6 описват технологията за 

наблюдение и какви са задълженията на СЕМ, съответно нашите. 

Ако има бележки, да ги отразим, след което ще упълномощим 

председателят да подпише неприсъствено това споразумение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес Ви 

докладвам вх. № НС-04-02-291 – писмо от  IV РУ на СДВР, с което 

искат във връзка с разследване по досъдебно производство да 

представим информация по какъв начин, с каква номерация на 

кандидатите са били вписани те в кандидатската листа, предложена 

от ПП ДПС в хартиената и машинната бюлетина за изборите на 

11.07.2021 г. в трите софийски избирателни района – 23-ти, 24-ти и 

25-и. С оглед на това предлагам да бъде изпратено писмо до 

„Информационно обслужване”, с което да поискаме да бъде 

предоставена исканата от СДВР информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Информационно обслужване” моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, 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 по тази точка – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпила молба 

по електронна поща от И. Л. с вх. № ПВР-10-11/1 от 

5.10.2021 г., с която моли да му бъде изпратено протоколното 

решение на ЦИК от 5.10.2021 г. във връзка с подаден сигнал с вх. 
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№ ПВР-10-11 от 4.10.2021 г., който той подаде във връзка с ПП 

„Политически клуб „Екогласност”. Ще възложа на администрацията 

да бъде направено извлечение от това протоколно решение и  след 

това ще Ви докладвам предложение какво да се случи с това 

протоколно решение. 

Има постъпило по електронната поща искане  с вх. 

№ ПВР/НС-22-6 от 6.10.2021 г. за заличаване от списъците с 

подписи, подкрепящи политическа партия за предстоящите избори, 

писмото е подписано от Ивайло Александров. Той твърди, че при 

извършена проверка от негова страна на нашата интернет страница 

се оказва, че фигурира в такъв списък на ПП „Общество за нова 

България”. Моли да бъде заличен от този списък, тъй като не е 

полагал подпис в подкрепа на регистрацията. Има приложена 

снимка на страницата при извършената проверка. Пише на коя 

страница и на кой ред са изписани данните на лицето.  

Моето предложение е да препратим това писмо до Комисията 

за защита на личните данни и евентуално до „Информационно 

обслужване” АД.  

Колеги, коригирам предложението си. Предлагам да върнем 

отговор на господин Ивайло Александров, че за да бъде извършено 

исканото от него заличаване, трябва да депозира в Централната 

избирателна комисия подписано лично от него с изписани трите му 

имена саморъчно искане за заличаване. Препоръката е да подаде 

сигнал или жалба в Комисията за защита на личните данни във 

връзка с това, че е открил името си в списък, където не се е 

подписал. Предлагам да му изпратим такова писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма. 
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам  Ви писмо от РИК от 

Втори изборен район – Бургаски. В преписката са две писма, но е 

заведено само едното с изх. № 5 от Втори изборен район – Бургаски. 

Входящият номер е НС-15-745/4 от 6.10.2021 г. С това писмо РИК – 

Бургас, ни информира, че е регистрирала един инициативен комитет 

за издигане на Петър Низамов за независим кандидат за народен 

представител  в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. 

Второто писмо, което няма входящ номер и е с изх. № 6 от 

РИК – Бургас, касае информация на страницата на Централната 

избирателна комисия в секцията за избирателите, в която е 

публикуван броят на избирателите в предварителните списъци. Ще 

го предоставя на председателя за разпределение, за да бъде взето 

отношение, да бъде сканирано и качено на страницата във 

вътрешната мрежа, за да се запознаят колегите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка 

„Доклади по административни преписки” има ли други  доклади? 

Няма. 

Прекъсвам заседанието на ЦИК, което ще продължи в 

16,00 ч., а в това време от 14,30 ч. ще има работна група. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Преди прекъсването, стигнахме до осма точка от дневния ред. 

Има ли предложения по дневния ред? 

Госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, моля да направим нова точка за 

поправка на техническа грешка. И ако е възможно, да ме включите в 

точка: Гласуване извън страната, не знам дали съм включена. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Проект на решение 

за поправка на техническа грешка, добре. 

Госпожо Солакова? 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за нова точка в дневния ред: 

Утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за 

народни представители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тя ще бъде нова 

т. 10: Утвърждаване на технически характеристики на хартиените 

бюлетини за народни представители. 

Госпожо Стоянова, Вие? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля за точка: Отваряне на 

запечатано помещение и в точката: Доклади по административни 

преписки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще Ви включа в 

„Доклади по административни преписки”. 

Други предложения? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване относно допълването на 

дневния ред. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Продължаваме с точка девета: Проект на решение за 

поправка на техническа грешка. 

Преди това ще Ви помоля, във вътрешната мрежа има папка 

„снимки екран” – да ги погледнете, за да може в края на заседанието 

да одобрим визуализацията на първите два екрана на машината за 

гласуване. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 9. Проект на решение за поправка на техническа 

грешка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Във вътрешната мрежа от 

6 октомври 2021 г., в моя папка може да видите предложение № 704. 

Допусната е техническа грешка в т. 59 на Решение № 581-ПВР/НС, 



21 

поради което предлагам редакция. Моля да се запознаете и да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение за поправка на техническа грешка в Решение 

№ 581-ПВР-НС?  

Ако нямате предложения по текста, моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Решението е № 693-ПВР/НС/07.10.2021 г. 

Продължаваме с точка десета: Утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за народни представители. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 10. Утвърждаване на технически характеристики на 

бюлетините за народни представители. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като го 

обсъдихме на работна група и всички, мисля, че се запознаха със 

съдържанието на техническите характеристики, затова не Ви 

предлагам да изключим камерата за обсъждането им. 

Предлагам да утвърдим техническите характеристики на 

бюлетината за народни представители за гласуване в страната като 

Приложение № 1, а като Приложение № 2 – бюлетината извън 

страната, с решението да утвърдим тези технически характеристики 

и защитата на бюлетините и както е обичайно, основните положения 

по оформянето в кочани по 100 броя, съобразно приложения от 

образците на книжа, утвърдени с Решение № 562-ПВР-Нс от 

20 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия. 

В този проект колегата Георгиев обърна внимание „цифрите” 

да се заменят с думата „числата” в т. 3.6, защото така е по-коректно.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно утвърждаване на 

технически характеристики на бюлетините за произвеждане на 

народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Колеги, моля режим на прегласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 694-НС/07.10.2021 г.. 

Връщаме се в точка седма: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам ви постъпило искане с 

вх. № ЧМИ-14-4 от днес, от госпожа Л. А., кмет на 

община Левски за отваряне на запечатано помещение, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни 

избори  2019 г. и проведените избори за 46-о народно събрание с цел 

прибиране на изборни книжа и материали от произведените 

частични местни избори за кмет на кметство в село Аспарухово, 

област Плевен, поради което е подготвен проект на писмо, с което 

отговаряме на госпожа А., че отварянето на запечатани 

помещения, определени за съхраняване на изборните книжа и 

материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни 

избори, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и 

материали след произвеждането на частичните избори на 3 октомври 

2021 г., включително и след евентуалния втори тур от тези избори, 

се извършва със заповед на кмета на общината на основание т. 1 от 

Решение №1244-МИ от 30 октомври 2019 г. на Централната 

избирателна комисия и Решение №670-МИ от 4 октомври 2021 г., 
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без да е необходимо разрешение на Централата избирателна 

комисия. 

След приключване на работата помещението отново се 

запечатва по реда на т. 6 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 

2019 г. на Централната избирателна комисия и копия от документите 

да се изпратят на ЦИК. 

Предлагам този проект на отговор да бъде гласуван. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

на кмета на община Левски имате ли предложения? Ако няма, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на 27 септември Ви 

докладвах предложение за провеждане на процедури за подбор за 

заемане на 4 незаети длъжности в звено „Информационно и 

комуникационно осигуряване”, като в тази връзка беше утвърдено и 

ново щатно разписание, което вече е факт, но с оглед стартирането 

на процедурата и публикуването на обявите за провеждане на такива 

процедури за заемане на длъжностите, съответно „Системен 

администратор”, „Експерт – администриране на системи”, 

„Приложен администратор” и „Експерт – информационна 

сигурност” трябва да определим и съм пропуснала тогава да Ви 

предложа размери на основни трудови възнаграждения, които следва 

да бъдат посочени в съответната обява. 

Предлагам Ви за системен администратор основно 

възнаграждение 2000 лв., експерт – администриране на системи – 

1900 лв., приложен администратор – 1900 лв. и експерт – 

информационна сигурност – 1900 лв. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения? 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

В тази точка със следващ доклад е госпожа Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, в папка с моите 

инициали има качени два файла: Указания за РИК при обработване и 

защита на личните данни в изборите за президент и вицепрезидент и 

за народни представители и Указания за СИК при обработване и 

защитата на личните данни в изборите за президент и вицепрезидент 

и народни представители. Всъщност те са в подпапка „Методически 

указания по Закона за защита на личните данни”. 

Предложението на администрацията е да бъдат одобрени от 

Централната избирателна комисия и публикувани на страницата на 

ЦИК. Честно казано аз не знам защо го правим на всеки отделен вид 

избор, но такава е била практиката. Направихме го за 11 юли 2021 г. 

и Ви предлагам да го направим и сега, за 14 ноември 2021 г., като ги 

одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по Проекта 

на указанията, които докладва госпожа Матева, имате ли бележки по 

текстовете? Ако няма предложения, моля, режим на гласуване за 

приемане на тези указания и публикуване на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, надявам се, че във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали – становище с вх. № ЦИК-09-379 

от 7 октомври 2021 г. То е на главния счетоводител, има го – 

последният файл в папката, то е на главния счетоводител във връзка 

с писмо, вх. № ПВР-10-5/1 от 29 септември 2021 г., което е подадено 

по електронната поща, подписано с електронен подпис, от 

Антоанета Раковска, представляваща Гражданска платформа 

„Българско лято”, с искане да бъде възстановен депозитът отново, 

който е внесен за участие на партията в изборите на 11 юли 2021 г. 

Припомням Ви, че Ви докладвах веднъж такова искане и 

отговорихме, че депозитът е възстановен с решението, което взехме 

– всички депозити на политически партии, които подлежат на 

възстановяване, да бъдат възстановени, и е върнат обратно от 

банката, в която е била разкрита банковата сметка, поради закрита 

банкова сметка. Постъпило е ново искане, което е разпределено от 

председателя на директора на дирекция „Администрация” за 

проверка и становище, като ви докладвам в момента становището на 

главния счетоводител, което е разпределено вече на мен. 

 Предложението на главния счетоводител е, доколкото сумата 

от 2500 лв. се намира по сметка на Централната избирателна 

комисия в сметка „Чужди средства” на Централната избирателна 

комисия и към днешна дата според главния счетоводител тя може да 

бъде върната в брой, но предложението е да се поиска становището 

на Министерския съвет в случая дали се прилага Решение № 441 на 

Министерския съвет, неясно от коя дата – не е посочена датата, на 

която е прието решението на Министерския съвет, дали това 

решение и наложените санкциите по закона „Магнитски” на 

основание Решение на Министерския съвет № 441 се прилага и по 

отношение на депозит, внесен от политическата партия за участие в 

изборите или може да бъде възстановен в брой. 

Становището на главния счетоводител е, че тази сума не е 

свързана с търговски или облигационни отношения и смята, че може 



26 

да бъде възстановена. Предложението е да попитаме Министерския 

съвет все пак. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева? Направеното предложение от администрацията 

според мен не е целесъобразно най-малкото, така че аз предлагам да 

им се върне преписката, за да намерят вариант на решение предвид 

приетите решения на Централната избирателна комисия и 

съответната нормативна уредба, за което да ни информират. 

Госпожо Матева, ако имате друг доклади, продължете. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, много набързо в тази точка. 

Постъпи жалба от господин И. Л., за който Ви 

докладвах в сутрешното заседание, че иска да му бъде изпратено 

протоколно решение, с което сигналът му е оставен без разглеждане. 

Жалбата е срещу това протоколно решение на Централната 

избирателна комисия до Върховния административен съд, така че 

ще бъде окомплектована от юристите и изпратена във ВАС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Връщаме се в 

точка 6: Гласуване извън страната.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 6. Гласуване извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, благодаря. Докладвам преписка 

№ ПВР-НС-22/2 – писмо от С. А., български гражданин, 

който поставя питане, може да го видите в моя папка от днес. Казва, 

че не може да намери информация на нашата страница как да подаде 

онлайн заявление за гласуване в чужбина за предстоящите 

президентски и парламентарни избори. Твърди, че информацията на 

страницата е стара и посочва три линка, два от които не са към сайта 

на ЦИК. За протокола – линковете, които е посочил, действително са 

към предходни избори, но информацията на сайта на Централната 

избирателна комисия е актуална. Има актуален линк, който е 

достъпен и работещ – проверих малко преди да докладвам, за 

подаване на заявления за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г.  
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В тази връзка предлагам да публикуваме съобщение на сайта 

на Централната избирателна комисия с директно посочване, защото 

линкът е активен през секция „Избори за президент и вицепрезидент 

и народни представители на 14 ноември 2021 г., секция „Гласуване 

извън страната”, но за улеснение на заинтересованите лица, бихме 

могли да качим съобщения на сайта с директно препращане към този 

линк. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, какво е 

вашето мнение – да публикуваме ли съобщение на страницата? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако прецените, тъй като вече отдавна е 

започнал процесът по подаване на заявления, може би просто да 

съобщим сега за заинтересованите граждани, че линкът е активен, 

намира се в секция „Избори за президент и вицепрезидент и народни 

представители” в подраздел „Гласуване извън страната” и там освен 

че може да се подаде заявлението има опция и за проверка на 

подадени вече заявления, така че може би това е достатъчно като 

информация да отговори на питането на господин А. Ако е така, в 

този случай просто ще докладвам за сведение. 

Третият вариант е просто да отговоря по имейл на господин 

А. – ако Комисията прецени, че това, което съм предложила 

като вариант на отговор, е удачно и бих могла да му го препратя. 

РОСИЦА МАТЕВА: Моето мнение е, че мястото на това 

заявление в секцията за съответния вид избор в булет „Гласуване 

извън страната” е от десетки години и се намира на същото място и 

тогава, когато има избори, всички избиратели, които ще гласуват 

извън страната намират там това заявление и го подават. 

Недоумявам как господинът не може да го намери и трябва да ни 

пише, за да му отговаряме. Още повече ние – да, може би не сме 

качили съобщение на страницата си, но още миналата седмица 

обявихме, че от 0,00 ч. в деня, в който беше брифингът ще започне 

подаването на заявления и ще бъде активно, днес включително сме 

обявили колко заявления са подадени – мисля, че през медиите 
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няколко пъти беше пояснявано, че подаването на заявление е 

активирано като възможност.  

Аз единствено бих подкрепила варианта да му се изпрати на 

електронната поща това, което е подготвено като текст. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Съгласна съм, нямам нищо против. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение?  

Моля, режим на гласуване в този смисъл да бъде изпратен 

отговор по електронната поща на господин А. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 2 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева).  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Един последен доклад, той е за сведение. 

Смятам, че сега само за сведение ще го докладвам, тъй като е 

постъпил днес, а иначе разглеждането му може би ще предстои с 

оглед предстоящите консултации за съставите на секционните 

избирателни комисии извън страната. 

Докладвам писмо с вх. № ПВР-НС-23-2 от български 

гражданин, който е бил член на секционна комисия във Ваал, 

Кралство Нидерландия. В него, първо, се излага молба за 

увеличаване на състава на СИК във Ваал на 7 души и се заявява 

нужда от устройство за машинно гласуване. Надолу се излагат 

мотиви, свързани с броя на лицата, които са гласували на 

последните избори в СИК – Аахен, и поради това че в Република 

Германия има ограничение за броя секции, които могат да бъдат 

разкрити, в тази връзка докладвам само за сведение, като предлагам 

на работна група да бъде обсъдено допълнително. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз смятам, че Централната 

избирателна комисия трябва да препрати това писмо на МВнР на 

работна група „Избори”, още повече и тази година за предстоящите 
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избори съвсем рестриктно за тази държава изначално знаехме, че 

има 40 места и това трябва да бъде поводът те да си изразят 

становище по отношение на числения на секционните избирателни 

комисии извън страната, където се предполага, че ще има по-голяма 

концентрация с оглед редуцирането на местата, които ще определим 

за гласуване предвид опита, цитиран в наше решение. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само реплика. Да, бих предложила това, 

но тъй като писмото е адресирано до трима представители на 

органите, които се занимават с тези неща – до Централната 

избирателна комисия, до Постоянния секретар, ръководител на 

работна група „Избори 2021” към МВнР и към пълномощния 

посланик на Република България в Нидерландия, Хага, затова не 

направих това предложение. Иначе, да, съвсем резонно е да имаме 

тяхното становище. Както прецени Комисията да процедираме, така 

и ще направим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Понеже ме репликирахте, госпожо 

Стоянова, под формата на дуплика ще кажа, че без значение са 

адресатите. Централната избирателна комисия си гледа нейната 

работа – да организираме спокойни избори, предвид което аз считам, 

че към настоящия момент, въпреки че е изпратено и до тези 

адресати, които споменахте, следва ние, взимайки отношение, 

своевременно като сме били информирани, да поискаме 

становището с оглед нормалната организация на процеса по-нататък. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако прецените, можем вместо да 

препращаме кореспонденция, директно да отправим питане към 

Министерството на външните работи какво мислят по въпроса или 

да бъде обсъдено на следваща работна среща с тях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие възприемате ли 

предложението?  
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 Колеги, подлагам на гласуване изпращането на 

Министерството на външните работи за становище. Моля, режим на 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов).  

Имате ли други доклади? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Доклади – не. 

Просто исках да поставя въпрос пред колегите от 

Централната избирателна комисия. Тъй като в предходните избори 

бяхме много притиснати във времето и нямахме време да изготвим 

своевременно методически указания за членовете на секционните 

избирателни комисии в чужбина, моля да инициираме работна 

среща, на която да обсъдим вариант на методически указания за 

съставите извън страната и за съставите на секционните избирателни 

комисии в страната, тоест всички методически указания, които 

предстои да бъдат приети, да бъдат разгледани на работна група в 

най-кратък порядък. Просто ползвам повода, че съм в точката за 

доклади за избори извън страната и правя това предложение за 

следващите дни – в оперативен порядък, в рамките на три-четири 

дни, максимум пет, да бъдат разгледани два проекта на методически 

указания – един за секционните избирателни комисии в страната и 

един за секционните избирателни комисии извън страната. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на госпожа Стоянова, колеги, мисля, че за понеделник имаме 

готовност. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Какво предложение? Ние сме го 

решили това преди. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, добре – ще има 

работно обсъждане в понеделник. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Въпросът е решен. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

заповядайте, след което ще преминем към точка Разни. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всъщност имам четири писма 

практически с еднакво съдържание искам да докладвам за сведение. 

То е от поредицата писма на различни организации на българските 

общности. Те са почти идентични и всички тези организации 

настояват да бъде създадена специализирана комуникационна и 

организационна платформа на Централната избирателна комисия, 

съгласно писмото на мрежата на изборните доброволци от 17 август 

2021 г., като заявяват, че само при това условие биха участвали в 

подготовката и евентуално в секционните избирателни комисии на 

следващите избори.  

Това са писма, вх. № НС-23-681/11 от Пърт, Обединено 

Кралство – при него не личи от колко човека е подписано, всъщност 

можем да приемем, че има един автор, вх. № НС-23-681/12 от 

6 октомври от Уимбълдън, Лондон, което е подписано от трима 

души; вх. № НС-23-681/13 от 6 октомври 2021 г. от Либерец, Чехия, 

подписано от двама души; и вх. № НС-23-681/14 от 6 октомври 

2021 г. от Амстердам, Нидерландия, подписано от 12 човека. 

Предлагам ги за сведение, доколкото всеки ден пристигат 

нови. Може би има смисъл да обсъдим въпроса на работната група, 

която ще бъде в понеделник или във вторник, а не да отговаряме на 

едно писмо, подписано поради еднаквото им съдържание. Благодаря. 

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Преминаваме към точка: Разни. 

Заповядайте, колега Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Веднъж съм докладвал, но нека повторя за кръглата маса, 

която е за антикорупционния фонд, всъщност те са поканили за 

участие и „Информационно обслужване”. Част от нещата, както са 

обявени, по дневен ред, засягат най-вече „Информационно 

обслужване”. Писмо, вх. № ПВР-НС-10-1 от 6 октомври 2021 г. С 

това писмо искат от нас да разрешим на „Информационно 
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обслужване” да вземе участие, тъй като е отговорило на поканата, че 

може да участва на тази кръгла маса само със съгласието на ЦИК. 

Докладвам го за сведение. Събитието ще бъде на 20 октомври 

2021 г. Дотогава, ако „Информационно обслужване” реши да 

участва, вероятно ще влезем в някакви разговори. 

Второто е напомнително писмо, който трябва да докладвам, е 

с вх. № ЦИК-07-100/1, че можем да участваме в анкетата, която 

оценява Венецианската комисия. Вече Ви докладвах, че имахме 

такова писмо. Дори госпожа Ж. се опита да влезе, но се оказа, че 

могат да направят оценка само участвали в някакви проекти или в 

работата на Венецианската комисия. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

по тази точка е господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам само за сведение – едно 

писмо от господин Йорданов, то е в папката от вчера с моите 

инициали, по повод имената на коалициите, с които се назначават 

съставите на секционните избирателни комисии от РИК – Велико 

Търново. Мога само да цитирам как завършва: „За да заслужим 

те/ние благодарност и признателност на избирателите, бъдете 

принципни и компонентни в работата, за която сте избрани. 

Споделям това”. Който иска, да се запознае – писмото е вх. № ПВР-

НС-2285 от 6 октомври 2021 г. в папката с мои инициали от вчера. 

Това е. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да се 

върнем на точка първа: Машинно гласуване. 

Господин Войнов, заповядайте. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във връзка с разяснителната кампания за 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. необходимостта от определяне на броя 

машини с демо версия, които трябва да бъдат подготвени, предлагам 
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да изпратим писмо до всички районни избирателни комисии, с което 

да ги помолим да направят обосновано предложение за необходимия 

брой СУМНГ с демо версия за техния изборен район, като съобразят 

броя и големината на общините в изборния район и възможността за 

провеждане на разяснителна кампания във всяко населено място, в 

което се гласува с машини, като обясняваме, че разяснителната 

кампания ще е с продължителност 30 дни. Ако приемем, че до 

вторник-сряда бъдат подготвени машините и каним тяхното 

предложение с приложен примерен график, да представят в ЦИК до 

10 октомври 2021 г. Проекта за писмо е в моята папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмо до районните избирателни комисии имате ли 

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, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, продължаваме с обсъждането – как ще изглежда 

екранът на машината. Виждам, че във вътрешната мрежа има папка 

„снимки екран”, като има няколко варианта на първата страница. 

Така че моля за Вашето мнение кой от вариантите да бъде или ако 

има някакви промени по него. 

Колеги, аз Ви предлагам – днес на работна група обсъждахме 

за всеки екран и за всяка страница на електронната бюлетина какви 

бележки да направим по визуализацията. Всичко това, което 

обсъждахме на работната група, аз съм си го отбелязала, а мисля, че 

и други колеги отбелязваха по всяка конкретна страница, да го 

изпишем в едно писмо до „Сиела Норма” АД, да го изпратим, да 

бъде изработено на слайдове и да ни се предостави обратно, за да 

видим някакъв финален вариант и ако Централната избирателна 

комисия възприеме, да потвърдим този вариант на визуализация на 
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екраните, които ще се отварят на машината за гласуване. Ако сте 

съгласни, да приемем такова протоколно решение, въз основа на 

което да се изпрати това писмо на „Сиела Норма” АД със срок – 

кажете до кога да ни го представят. 

РОСИЦА МАТЕВА: Утре до 15,00 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да определим срок 

– утре до 15,00 ч. да ни бъдат предоставени екраните на страниците. 

Моля, режим на гласуване за протоколно решение. 

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, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващото за утре, 8 октомври 2021 г., петък, от 11,00 ч. 

 

(Закрито в 17,55 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

       Камелия Нейкова 

 

    СЕКРЕТАР: 

       Севинч Солакова 

 

 

 

 

Стенографи: 

  Вержиния Петрова 

 

Катя Бешева 
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