
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 97 

 

На 8 октомври 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния  

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение относно регистрация на кандидатски 

листи за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 

2021 г. 

Докладват: Красимир Ципов и Любомир Георгиев. 

3. Доклад относно определяне на изпълнител по обществена 

поръчка за разяснителна кампания. 

Докладва: Красимир Ципов 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Докладва: Гергана Стоянова 

5. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов, Елка Стоянова и 

Йорданка Ганчева 

6. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Елка Стоянова, 

Цветанка Георгиева, Красимир Ципов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Гергана Стоянова. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Севинч Солакова, Гергана Стоянова, Георги Баханов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

Заседанието бе открито 11,30 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 гласуван – докладва господин Войнов. 

2. Проект на решение относно регистрация на кандидатски 

листи за президент и вицепрезидент в изборите на 14 ноември 2021 

г. – докладват: господин Ципов и господин Георгиев. 

3. Доклад относно определяне на изпълнител по обществена 

поръчка за разяснителна кампания – докладва господин Ципов. 

4. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладва госпожа 

Гергана Стоянова. 

5. Гласуване извън страната – докладват: господин Томов, 

госпожа Стоянова и госпожа Ганчева. 

6. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Севинч Солакова, Елка Стоянова, Цветанка Георгиева, 

Красимир Ципов, Димитър Димитров, Росица Матева, Гергана 

Стоянова. 

Имате ли други предложения? 

Господин Димитров в точка шеста и госпожа Гергана 

Стоянова. 

Господин Георгиев – Проект на решение за регистрация на 

кандидатски листи. 

Други има ли, колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Започваме с точка втора: Проект на решение относно 

регистрация на кандидатски листи за президент и вицепрезидент в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Ципов. 

 

Точка 2. Проект на решение относно регистрация на 

кандидатски листи за президент и вицепрезидент в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес може да 

видите проект на решение относно регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на Републиката, издигната от 

партия „Български съюз за директна демокрация“ в изборите на 

14 ноември 2021 г. Проектът е под номер 706. 

Постъпило е предложение от посочената партия, 

регистрирана с Решение № 649-ПВР/НС/29.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, подписано от представляващия 

партията Георги Стефанов Неделчев, заведено под № 7/07.10.2021 г. 

в Регистъра за кандидатите за президент и вицепрезидент на 

Републиката в изборите на 14 ноември 2021 г. за регистрация на 

кандидат за президент Благой Боянов Петревски със съответното 

ЕГН, със съответния постоянен адрес и кандидат за вицепрезидент 

Севина Краснодарова Хаджийска със съответното ЕГН и постоянен 

адрес. 

Към предложението са приложени: заявление-декларация по 

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

1 от Допълнителните разпоредби от Изборните книжа, подписана от 

кандидата за президент Благой Боянов Петревски; заявление за 

декларация, подписана от кандидата за вицепрезидент Севина 

Хаджийска. 
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Налице са изискванията на Изборния кодекс и Решение 

№ 578-ПВР/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия за 

регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на 

Републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  

 Предвид изложеното и на съответните основания от 

Изборния кодекс предлагам следния проект на решение: регистрира 

за кандидат за президент на Републиката Благой Боянов Петревски 

със съответното ЕГН и постоянен адрес, както и Севина 

Краснодарова Хаджийска – кандидат за вицепрезидент, със 

съответното ЕГН и постоянен адрес.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение имате ли предложения по текста? 

Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване 

относно регистриране на кандидатска листа за президент и 

вицепрезидент, издигнати от партия „Български съюз за директна 

демокрация“, в изборите на 14 ноември.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Решението е № 695-ПВР/08.10.2021 г. 

Следващ докладчик в тази точка – господин Георгиев, 

заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали от днес е проект с номер 708 относно регистриране на 

кандидатска листа за президент и вицепрезидент на Републиката на 

Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев. 
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Постъпило е предложение от коалиция от партии 

„Патриотичен фронт  – НФСБ-БДС радикали и БНДС целокупна 

България, регистрирана с Решение 0 652/ПВР/НС/29.09.2021 г. на 

Централната избирателна комисия. 

Предложението е подписано от представляващия коалиция 

Георги Вълчев, един от тримата. Заведено е под № 6 от 7 октомври 

2021 г. в Регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

Републиката. С предложението се предлага регистрация на 

кандидат-президента Валери Симеонов Симеонов и кандидат за 

вицепрезидент – Цветан Венциславов Манчев.  

Към заявлението са приложени изискуемите документи: 

заявление-декларация Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, 

подписано от Валери Симеонов Симеонов; заявление-декларация по 

същото приложение от изборните книжа, подписано от кандидата за 

вицепрезидент Цветан Венциславов Манчев. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 

във връзка с чл. 318, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам 

Централната избирателна комисия да реши: регистрира кандидат за 

президент на Републиката Валери Симеонов Симеонов и кандидат за 

вицепрезидент Цветан Венциславов Манчев със съответните ЕГН-та 

и постоянен адрес.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд, чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му. 

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 (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); против – няма. 

Решението е № 696-ПВР/08.10.2021 г. 
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Преминаваме към точка трета: Доклад относно определяне 

на изпълнител по обществена поръчка за разяснителна кампания. 

Заповядайте, господин Ципов. 

 

Точка 3. Доклад относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка за разяснителната кампания. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще видите 

папка за разяснителна кампания. Там са качени проект на решение 

за определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура 

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

задача за изготвяне на аудио и аудиовизуални произведения 

(клипове) и други аудиовизуални и дигитални материали за 

провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна 

комисия за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. В същата папка има 

и доклад за резултатите от работата на Комисията за подбор на 

участниците, разглеждане и оценка на офертите и проведени 

преговори в процедурата, също така и протоколи под номер 1, 2 и 3 

от работата на комисията. В проекта за определяне на изпълнител 

има подробно описание на проведената процедура.  

Моля да се запознаете с проекта на решение по отношение на 

обявяването на класирането на участниците в процедурата и да 

вземем решение по отношение на определянето на изпълнител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване за определяне на решение за изпълнител  по обществената 

поръчка за възлагане на аудио и аудиовизуални произведения в 

разяснителната кампания. 

Колеги, малко по-късно ще подложа на гласуване проекта на 

решение, за да имате повече време да се запознаете и с материалите, 

които този изпълнител е предложил да изработи. 

Колега Ципов, малко по-късно. 
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Колеги, докато се запознавате с материалите по 

разяснителната кампания, в точка четвърта: Изплащане на 

възнаграждения на ОИК 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

 

Точка 4. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

искане с вх. № МИ-27-199 от ОИК – Велико Търново, за изплащане 

на възнаграждение на комисията за проведени дежурства – 5 броя, и 

едно заседание на Общинската избирателна комисия. Към искането 

са представени необходимите документи, справка за проведените 

заседания и дежурства, за които също е съставена и счетоводна 

справка за дължимите суми по проведените дежурства и заседание с 

дата на справката – 7 октомври 2021 г., както и контролен лист за 

законосъобразност на поискания разход, също от 7 октомври 2021 г., 

съобразно който е одобрен като законосъобразен разход за 

проведените дежурства и заседание, в размер общо на 1353,94 лв. 

Предлагам да бъде гласувано одобрение на изплащането на 

това възнаграждение към ОИК – Велико Търново. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

доклада на госпожа Стоянова? 

Моля, процедура по гласуване за одобряване изплащането на 

възнагражденията на ОИК – Велико Търново. 

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

Колеги, има ли други доклади по изплащане на 

възнаграждения на ОИК? Няма. 
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Колеги, докато господин Томов се присъедини към 

заседанието, за да докладва по точка пета, връщаме се на точка 

трета по доклада на господин Ципов. 

Ако сте се запознали с проекта на решение, който той 

докладва, имате ли предложения по текста? Няма. 

Моля, режим на гласуване относно определяне на изпълнител 

по обществената поръчка за възлагане изработването на аудио и 

аудиовизуални произведения и други материали за провеждане на 

разяснителната кампания в изборите на 14 ноември 2021 г. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Решението е № 697-ПВР/НС/08.10.2021 г. 

Преминаваме към точка пета: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

 

Точка 5. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има поредица писма от изборни 

доброволци от различни места, които са със сходно съдържание. 

Обобщено казано, във всички тези писма се поставя въпросът за 

създаване на специализирана комуникационна платформа съгласно 

писмо на Мрежата на изборните доброволци от 17 август 2021 г., 

като авторите на писмата заявяват, че не биха участвали в 

организацията на изборите и в секционните избирателни комисии, 

ако Централната избирателна комисия не вземе решение за 

разкриване на такава платформа. 

Докладвам писмата по този начин, защото на практика те са с 

напълно идентично съдържание. Това са писма с вх. № НС-23-

681/17/08.10.2021 г. от Буджима Малта, подписано от един човек; 

писмо с вх. № НС-23-681/18 /08.10.2021 г., подписано от Красимир 

Белев от Нидерландия. Не е посочено мястото; писмо от изборните 
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доброволци в Сан Гален, Швейцария с вх. № НС-23-681/19, 

подписано от двама души; писмо с вх. № НС-23-681/20 от 

8 октомври 2021 г. от Лондон, подписано от Павлина Костова; писмо 

с вх. № НС-23-681/21 от Нидерландия, също подписано от един 

човек; писмо с вх. № НС-23-681/22 от 8 октомври 2021 г. от Италия. 

Това са писмата с еднакво съдържание. Докладвам ви ги за сведение. 

Очаквам, че ще пристигнат още такива писма. 

Извън това само за сведение и запознаване в момента, а 

следобед ще го върна за обсъждане още веднъж, има пристигнало 

писмо от постоянния секретар и председател на Работна група 

„Избори“ Иван Кондов, с което ни препраща грама с № ПР-17-21-

38/05.10.2021 г. от Посолството на Република България в Берлин 

относно организирана акция на Мрежата на изборните доброволци 

във връзка със специализираната комуникационна платформа. 

Писмото е дълго и ми беше разпределено преди малко. Трябва ми 

време, за да обмисля какво да предложа на Централната избирателна 

комисия, затова сега го докладвам само за сведение. Писмото е с 

вх. № ПВР/НС-04-1-1/1 от 7 октомври 2021 г. 

Това е, което засега докладвам. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с 

останалите доклади на господин Томов ще продължим в 

следобедната част. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Ганчева – 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, докладвам ви вх. № ПВР/НС-23-6/07.10.2021 г., като 

ни пише госпожа Ивана Величка, която е от Монреал и сочи, че 

организира две изборни комисии – до коя дата следва да е готов 

списъкът с данни за членовете на изборните комисии. Предлагам ви 

това да го изпратим по компетентност на Министерството на 

външните работи с оглед и предстоящото окомплектоване съставите 

на СИК извън страната на Работна група „Избори“ за съобразяване 

по компетентност. Предлага писмо в този смисъл. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви грама, 

постъпила от Милано и е със становище на Работна група „Избори“. 

Имам становище по предложението, което се подкрепя от Генерално 

консулство – Милано. Грамата е от нашия генерален консул там, 

доколкото виждам, до постоянния секретар на Министерството на 

външните работи и е относно необходимостта от наемане на 

допълнително помещение за провеждане на изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. Посланикът се 

е обърнал към генералния консул с молба за спешни указания 

относно възникнала необходимост от наемане на помещение за 

изборните дни – два дни преди евентуален балотаж, където 

Генералното консулство в Милано да образува избирателния секция, 

вместо в новия офис, на който са започнали дейността си, считано от 

посочената дата.  

Сочи се, че на извънредно събрание на сградата, в която се 

помещава офисът на Генералното консулство и несъгласието на 

съкооператорите за провеждане на масови събития, включително и 

парламентарни избори, длъжни са да се съобразят с искането на 

живущите, за да не рискуват жалби. За целта посочват и какви 

помещения – посочва се сумата, и сочат, че при положителна 

санкция от тяхна страна, тоест от Министерството на външните 

работи и своевременно уведомяване на Централната избирателна 

комисия, с молба за промяна на изписване в секцията за електронно 

заявление на всички релевантни места на сайта на Централната 
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избирателна комисия, като вместо изписване еди-как си, да се 

изписва по различен начин.  

Работна група „Избори“ при Министерството на външните 

работи подкрепя предложението на Генералното консулство в 

Милано. Предложението по мое мнение касае изцяло 

Министерството на външните работи, защото по аргумент от чл. 13, 

ал. 3, 4 и 5 от Изборния кодекс, местоположението на секциите се 

определя от ръководителите на ДКП. В конкретния случай аз лично 

считам, че не следва Централната избирателна комисия да определя 

адресите и да изразява становище къде съответният ръководител на 

ДКП да наеме помещение. Естествено, че всички наши 

ръководители на ДКП действат с оглед осигуряване на местата, така 

че да е нормален избирателният процес в деня. 

Няма да предложа да изразим становище в тази част. 

Предлагам ви да се запознаете и да не бързаме с решението сега. В 

следобедната част с оглед улеснение на избирателите може да 

направим някакви допълнителни и обяснителни текстове. Това може 

да стане по мое мнение и чрез разпространение, уведомяване на 

българските граждани на тази територия от Министерството на 

външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад от госпожа Ганчева. Има ли предложения в друга 

посока? 

По тази точка няма засега други доклади. 

Колеги, продължаваме с точка шеста: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение – 

във вътрешната мрежа има обобщена справка за заявените тиражи 

на бюлетините за частичните избори – втори тур, на 10 октомври 

2021 г. Докладвам ви за запознаване във връзка с писмо, което беше 
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за ваксинирането бустерна доза ваксина за членове на СИК. Има 

изготвен проект на писмо. Докладвам ви го за запознаване и за 

обсъждане на работна група. 

Докладвам ви за сведение писмо от Печатницата на БНБ с 

вх. № ПВР/НС-26-2/07.10.2021 г. с бележки по проектите на 

технически характеристики на бюлетините. В тази връзка ви 

уведомявам, че във вътрешната мрежа има публикувани проекти на 

технически характеристики на бюлетините и за президент и 

вицепрезидент. Предлагам да се обсъди на работна група. 

Представям на вниманието ви вх. № ЦИК-08-

380/30.08.2021 г. Обсъдено е на работна група, намира се в папката 

от заседанието на 5 октомври – докладна записка от директора на 

дирекция „Администрация“ относно осигуряване на предпазни 

средства за работа с видеодисплей и изплащане на суми за 

представително облекло за членовете на Централната избирателна 

комисия и за служителите в администрацията – мотивирано 

предложение във връзка с приетите вътрешни правила за трудовия 

ред в Централната избирателна комисия.  

Предлагам, както е и предложението в докладната записка, 

Централната избирателна комисия да одобри средства за предпазни 

очила и представително облекло при условията на вътрешните 

правила на Централната избирателна комисия. Представена е 

справка за средно-месечното възнаграждение на заетите в 

обществения сектор – от писмото на председателя на Националния 

статистически институт, получено в Централната избирателна 

комисия. Това е по отношение на средствата за представително 

облекло. Сумата за предпазните очила за работа с видеодисплей е 

800 лв.  

Предлагам да одобрим направеното предложение. Такива 

средства по бюджета на Централната избирателна комисия са 

налични по § 02-00. Моля за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Имате ли предложения във връзка с това? Няма. 
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Моля, режим на гласуване. 

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, 

Цветозар Томов); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на основание 

чл. 21, ал. 3 от Правилата за изменение и допълнение на вътрешните 

правила за трудовия ред ви предлагам размерът на представителното 

облекло за служителите от администрацията на Централната 

избирателна комисия да бъде в размер 1,5 средно-месечни заплати 

на заетите в бюджетната сфера. 

Моля, за протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

друго предложение? 

Подлагам на гласуване средствата за представително облекло 

за администрацията на Централната избирателна комисия да бъдат в 

размер 1,5 от средно-месечния доход на заетите в обществения 

сектор. 

Моля, режим на гласуване. 

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, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Колеги, продължаваме с докладите по точка шеста. 

Госпожа Елка Стоянова е следващият докладчик. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви преписка с вх. № МР-06-

15 от община Пазарджик. Секретарят на община Пазарджик 

приложено ни изпраща Решение № 218/30.09.2021 г. на Общински 

съвет – Пазарджик, взето с протокол № 10 за насрочване на местен 

референдум в с. Синитово, община Пазарджик на 21.11.2021 г. 

Образувани са две секции – № 185, и № 186, на която дата 
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избирателите ще могат да гласуват. Приложено е решението на 

Общинския съвет за обявяване на референдума. Засега го докладвам 

само за сведение.  

Докладвам преписка с вх. № МИ-15-284/07.10.2021 г. от ОИК 

– Борован. Докладвам за сведение, тъй като още не съм подготвила 

предложение и доклад по преписката.  

Видно от писмото на ОИК – Борован, ни изпращат свое 

Решение № 145 от проведено вчера заседание, на което, след като са 

получили преписка от КПКОНПИ – София, с която ги уведомяват за 

влязло в сила решение на Върховния административен съд, с което 

се установява конфликт на интереси по отношение на кмета на 

община Борован за периода 2011 г. – 2015 г., комисията е подложила 

на гласуване прекратяване на пълномощията на кмета и е 

постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, 

изречение второ от Изборния кодекс поради липса на необходимо 

мнозинство. Докладвам го само за сведение и в  следващото 

заседание ще предложа проект на решение и докладна записка по 

същество.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик по тази точка е госпожа Георгиева.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви постъпило писмо от Областна 

администрация на Софийска област, от областния управител 

Радослав Стойчев, който информира Централната избирателна 

комисия, ГД ГРАО и ОИК, че е оспорвал пред Административен съд 

– София-област, решението на Общинския съвет Драгоман за 

провеждане на референдум, насрочен за 14 ноември 2021 г. 

Информира ни, че към настоящия момент е налично неприключило 

адм. дело № 1002/2021 г. по описа на Административен съд – 

София-област, за 2021 г.  

На този етап го докладвам за сведение на Централната 

избирателна комисия. Ще проследим изхода от това 
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административно дело във връзка с насрочения в Драгоман 

референдум за 14 ноември 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В шеста точка 

следващ докладчик е господин Ципов.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-56 

от 7 октомври тази година – постановление за отказ за образуване на 

досъдебно производство от Районна прокуратура – Варна. С това 

постановление Районната прокуратура и наблюдаващият преписката 

прокурор отказва да образува досъдебно производство по 

престъпление от общ характер и прекратява прокурорска преписка 

по съответния номер по описа на Районна прокуратура – Варна. В 

случая става дума за твърдяно извършено престъпление от лицето Д. 

Н. С., а именно, че е извършил престъпление 

по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс във връзка с чл. 313, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. От прокуратурата смятат, че самите деяния, 

както и осъществяването на признаците на посочените 

престъпления, са малозначителни и не следва да бъде образувано 

досъдебно производство и да се прилага наказателна репресия 

спрямо посоченото в постановлението за отказ за образуване на 

досъдебно наказателно производство лице.  

Предлагам да не обжалваме постановлението за отказ от 

образуване на досъдебно производство.  

Докладвам ви също така и постановление за прекратяване на 

наказателно производство от Районна прокуратура – Кърджали. С 

това постановление се прекратява наказателното досъдебно 

производство под съответния номер по описа на Окръжна 

прокуратура – Кърджали, водено срещу А. М. Х. със 

съответното ЕГН за извършване на престъпление по чл. 168, ал. 1 от 

Наказателния кодекс. В случая става дума за гласуване на 

Европейските избори през 2019 г. от посоченото лице, което е 

осъществило избирателното си право на територията на Кралство 

Белгия, като в постановлението се приема, че същото лице е живяло 

повече от 60 дни през последните три месеца на територията на 
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Кралство Белгия към датата за произвеждане на изборите – 26 май 

2019 г.  

Предлагам също това постановление да не бъде обжалвано.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

предложението на господин Ципов.  

Моля, режим на гласуване за протоколно решение по така 

направеното предложение от колегата Ципов.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин 

Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам малки неща за докладване. 

Имам обаче проект на споразумение със СЕМ, който остана от 

вчера. Господин Чаушев имаше бележка, която изисква от СЕМ да 

ни препраща всякакви сигнали с обозначаване на периода, за който 

се отнасят тези сигнали. Няма как да го вкараме в това 

споразумение. Споразумението е във вчерашната моя папка.  

Поемам ангажимент при първия такъв сигнал да им изпратя 

нещо като указание. И преди сме им изпращали. Между другото, ако 

сте обърнали внимание, на последните избори нямаше такива 

големи файлове, в които нещо да ровим, да търсим и така нататък.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това е мястото и ще кажа как трябва да 

звучи този текст: „При установяване на данни за несъответствие в 

предизборното поведение на доставчиците на медийно съдържание и 

медийни услуги, съгласно изборното законодателство, се изпраща на 

Централната избирателна комисия или на компетентната изборна 

комисия съответният запис с изрично посочен период – минути и 

секунди, в който се съдържат налични данни за нарушение на 

Изборния кодекс“. Обаче няма да го предложа.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То прилича повече на рамково 

споразумение, с което ни уведомяват какво точно ще наблюдават и с 

каква методика. И накрая ще ни изпратят…  

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Димитров, аз много се 

извинявам, но това е споразумение, което подписва и Централната 

избирателна комисия. И след като е споразумение, което подписва и 

Централната избирателна комисия, имаме право да изразим 

становище и да предложим промени и допълнения към него. И в 

крайна сметка, когато ни изпращат наистина информация, за да 

видим нарушение в рамките на няколко секунди, а трябва да се 

изгледа материал от един час, мисля, че страшно много се 

затруднява работата на Централната избирателна комисия, и то в 

много активен период, когато имаме много други неща, по които да 

се произнасяме.  

Аз лично подкрепям предложението на колегата Чаушев – 

някъде да се намери съответното място на този запис в това 

споразумение. Да бъде изрично упоменато на коя минута и секунда 

се намира нарушението според тях, тъй като те са го 

идентифицирали, за да ни го изпратят.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е вярно, както е вярно, че те 

на последните избори това и правеха. Истина е, че преди това – на 

европейските, и на местните, имаха отношение, което не беше 

достатъчно уточняващо какво е нарушението, в коя секунда.  

РОСИЦА МАТЕВА: На последните избори изпращахме 

нарочно писмо, отново по предложение на колегата Чаушев, да ни 

конкретизират минутата и секундата на нарушението, а не просто да 

ни изпращат диск с много дълга информация. Не са ни ги изпращали 

по този начин, както по-рано се е случвало да го правят, преди 

години.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам бележката. Ще трябва да 

направя някъде в чл. 2, или в съпроводителното писмо, тъй като 

трябва да напишем отговор с предложение. Още повече че това 

споразумение, по тяхно предложение, трябва да бъде подписано 
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неприсъствено. Те трябва да ни върнат текст, да се уточни и да се 

подпише след това. Благодаря ви.  

Ще напиша писмото и тогава да го уточним.  

Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-00-5/07.10.2021 г., с което 

господата Ф., Г., С. и госпожа Б. молят да 

им бъде осигурен пропуск до сградата, тъй като започват планиране 

на дейностите, свързани с отчитането на резултатите. Резолирал съм 

го до ръководител „Администрация“. Това в някакъв смисъл е за 

сведение.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отсега ли ще влизат? Не е извършена 

проверка. Как така се резолира за допуск, като имаме ред?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще върнем писмото и ще помолим 

тогава за дата, която да е свързана с дейностите им. Добре.  

Имам и една грама от Виена, с която обявяват, че ОССЕ 

набира краткосрочни наблюдатели. Тя е за сведение. Копие може да 

се изпрати до Обществения съвет, както обичайно правим. Писмото 

е с вх. № ЦИК-04-07-5/1 от 08.10.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, имате ли друг доклад в тази точка? Не. 

Госпожа Гергана Стоянова има доклад в точка шеста – 

заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, за сведение ви докладвам 

вх. № МИ-06-524. Община Лясковец ни изпраща документи във 

връзка с отваряне на запечатано помещение. Приложили са протокол 

от 07.10.2021 г. за отваряне на запечатаното помещение, както и 

заповедта на кмета във връзка с отварянето на това помещение. 

Предлагам ви го за сведение. Налице са изискуемите, съобразно 

наше решение, документи във връзка с отваряне на запечатани 

помещения.  

Също така докладвам ви на този етап за сведение вх. № ЦИК-

14-14/07.10.2021 г., което е искане от секретаря на община 

Велинград отново във връзка с отваряне на запечатано помещение, 

съдържащо изборни книжа и материали от предходни избори във 
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връзка с освобождаване на място и евентуално архивиране на тези 

документи, освобождаване на място за прибиране на изборните 

книжа и материали от предстоящи избори.  

Във връзка с наше съобщение, видимо на сайта на 

Централната избирателна комисия, че предстои вземане на решение 

от страна на Централната избирателна комисия именно във връзка с 

отварянето на помещения, съдържащи изборни книжа и материали 

от предходни избори, във връзка с предстоящите такива и 

освобождаване на място, предлагам на този етап това искане да 

остане само за сведение, защото предстои общо взимане на решение 

за тези случаи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази 

точка и аз ще ви докладвам. С писмо с вх. № ПВР/НС-23-

4/07.10.2021 г. сме получили писмо от председателя на Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД – господин Симонски, от 

заместник-председателя на Българския институт по метрология и 

председателя на Управителния съвет на Българския институт за 

стандартизация във връзка с удостоверяване на съответствието на 

техническите устройства за машинно гласуване с изискванията на 

чл. 213, ал. 3, във връзка с изборите на 14 ноември 2021 г. Посочени 

са срокове, в които очакват да предоставим за удостоверяване 

съответните информационни активи. Засега го докладвам за 

сведение.  

Запознайте се с текста на писмото и евентуално на работна 

група да обсъдим отговора до трите институции, като вземем 

предвид и обстоятелството, че едно от посочените неща са четири 

броя машини от новата доставка – цитирам как е записано в 

писмото. Ние все още сме в процедура по тази обществена поръчка, 

за която ще имаме информация как ще бъде приключена, ако изобщо 

имаме оферти, тъй като срокът за подаване все още не е изтекъл. И 

едва след това можем да се ангажираме с отговор по това писмо.  

Докладвам ви и проект на заповед за определяне на 

длъжностни лица, които ще осъществяват проследяване 
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изпълнението на договорите, които се сключват в резултат на 

процедура по Закона за обществените поръчки. Този проект на 

заповед е изготвен и във връзка с препоръки от контролните органи 

и на съответните разпоредби от Закона за обществените поръчки и 

Правилника за неговото прилагане, а именно, че възложителят 

следва да проследява изпълнението на договора, резултатите от 

него. С този проект на заповед се възлага на двама служители от 

администрацията, в случая проектът на заповед е изготвена за 

проследяване изпълнението на Договор № 34 от 1 октомври 2021 г., 

сключен между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ 

АД.  

На служителите се възлага: да проследяват изпълнението на 

договора; да изготвят и предоставят на Централната избирателна 

комисия график за сроковете за изпълнение на договора, като следят 

за спазване на сроковете и своевременно уведомяват Комисията; да 

изготвят правни становища и предложения по изпълнението; 

изготвят проекти на документи, свързани с приемане на 

извършената по договора работа; уведомяват Централната 

избирателна комисия чрез директора на дирекция „Администрация“ 

незабавно при констатирано неизпълнение или неточно изпълнение, 

разбира се, съобразно тяхната компетентност; поддържат досие на 

договора, в което се съхраняват копия на всички документи, в това 

число и копие на разходооправдателните документи; своевременно 

да изготвят и предоставят на Централната избирателна комисия 

информация относно предоставените по договора гаранции; 

уведомяват Централната избирателна комисия за крайния срок на 

гаранциите не по-късно от 14 дни преди изтичане на съответния 

срок. Тук, колеги, ако имате предложения, срокът може да е друг, 

това ви предлагам аз. Разбира се, това предложение трябва да е 

придружено със становище за необходимост от продължаване на 

срока, ако е налице такава, както и след извършване на последното 

плащане по договора да представят становище по освобождаване на 

гаранцията за изпълнение или нейното задържане. Контролът по 
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изпълнение на заповедта да се възложи на директора на дирекция 

„Администрация“.  

Колеги, предлагам Ви към проекта да се добави и ангажимент 

на длъжностните лица, свързан с уведомяване на Централната 

избирателна комисия за прекратяване на договорите. Когато те са 

свързани с автоматично продължаване на срока на договора, 

уведомяването на Централната избирателна комисия да бъде не по-

късно от 14 дни преди изтичане срока на договора.   

Имате ли други предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване проекта на тази заповед за 

одобряване. Такава ще бъде изготвена при сключване на всеки един 

договор по обществена поръчка за определяне на съответните 

длъжностни лица.  

РОСИЦА МАТЕВА: Защо само по договорите за обществена 

поръчка? По всички договори трябва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, допълвам 

своето предложение – аналогична заповед ще бъде издавана във 

всички случаи, когато се сключва договор в резултат на проведена 

обществена поръчка, а за договорите, които не са по реда на ЗОП, с 

различно правно основание, по същия начин ще бъде определено 

длъжностно лице, което ще проследява изпълнението на съответния 

договор.  

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.  

Господин Войнов, Вие имате ли доклад за тази част от 

заседанието?  

Заповядайте в първа точка. Машинно гласуване. 

 

Точка 1. Машинно гласуване.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, ще 

припомня, че с Решение № 688 от 6 октомври 2021 г. на Централната 

избирателна комисия беше открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за доставка на 1600 СУЕМГ в комплект с 

батерии, удължители, смарткарти и флаш памети. Срокът за 

подаване на оферти е днес до полунощ. Постъпилите оферти могат 

да бъдат отворени след 11,00 ч. на 11 октомври 2021 г.  

В тази връзка предлагам да възложим на председателя на 

Централната избирателна комисия да издаде заповед за назначаване 

на комисия, която да разгледа предложенията на поканените 

участници и да проведе договаряне с допуснатите от тях съгласно 

изискванията на възложителя.  

Трябва да предложим състав на комисията. Ще припомня, че 

на предишната процедура, която беше прекратена, членове на 

комисията бяха: председател – Емил Войнов, членове Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев и външни експерти. От 

външните експерти са потвърдили, че И. В. може да вземе участие –

юрисконсулт в Централната избирателна комисия, и А. К. – 

външен експерт. Трябва да изберем членовете на Централната 

избирателна комисия, които да бъдат в комисията.  

Предлагам да останат колегите: Димитър Димитров, Елка 

Стоянова и аз. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съставът на 

комисията е: председател – господин Войнов, членове: господин 

Димитров, госпожа Стоянова, от администрацията на Централната 

избирателна комисия от юрисконсултите И. В. и IT експерт А. К. 

Външен експерт по Закона за обществените поръчки не е необходим, 

тъй като служителите от администрацията на Централната 

избирателна комисия натрупаха опит по отношение на електронното 

възлагане на обществени поръчки. 

Имате ли други предложения? Заповядайте, господин 

Войнов. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам комисията да започне работа в 

11,00 ч. на 11 октомври 2021 г. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

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, Цветозар Томов); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР-НС-11-2/07.10.2021 г. Писмото е от „Демократична 

България“ и е относно предложение за гарантиране интегритета на 

изборния процес. От „Демократична България“ предлагат четири 

мерки, а именно да бъде предоставен достъп до изходния код на 

машините на експерти, излъчени от заинтересовани страни, да бъде 

извършена извадкова проверка на хеш-ове на машини след края на 

изборния ден, да бъде извършена извадкова проверка на публични 

ключове и хеш-ове и да бъдат извършени тестове на потребителския 

интерфейс с цел да бъде избран най-удобният вариант. Докладвам 

писмото за запознаване и предлагам да възложим на IT експертите 

на Централната избирателна комисия да изготвят становище по 

направените предложения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов, моля с протоколно решение да 

поискаме становище по предложението, депозирано пред 

Централната избирателна комисия от IТ експертите, чиито услуги 

ползва Централната избирателна комисия. 

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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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С последен доклад в тази част от заседанието в точка шеста, 

заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, вчера ви докладвах наш 

вх. № НС-04-02-291/06.10.2021 г., с което Четвърто РУ при СДВР ни 

поискаха информация по какъв начин и с каква номерация са 

отразени кандидатите в кандидатската листа в трите софийски 

избирателни района: Двадесет и трети изборен район – Софийски, 

Двадесет и четвърти изборен район – Софийски, и Двадесет и пети 

изборен район – Софийски, предложения от ДПС на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г.  

Вчера изпратихме писмо до „Информационно обслужване“ 

АД, които с вх. № НС-00-780/07.10.2021 г. ни отговарят, че не могат 

да предоставят исканата информация. С оглед на това в моя папка ви 

предлагам на вниманието проект на писмо до областния управител 

на София-град с копие  до Четвърто РУ при СДВР, с което им 

изпращаме копие от писмото на СДВР, уведомяваме, че съгласно 

чл. 296, ал. 5 изборните книжа и материали от произведените на 

11 юли тази година избори за народни представители се съхраняват 

от областните администрации до следващите избори, и молим 

исканата информация да бъде представена на вниманието на 

Четвърто РУ при СДВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли въпроси или по текста? 

Ако няма, 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, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, с вх. № МИ-09-55/06.10.2021 г. от Районна 

прокуратура – Плевен, ни уведомяват, че на едно лице с посочени 
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три имена и ЕГН е наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 от 

Наказателния кодекс, а именно лишаване от право да заема 

ръководна работа и работа, свързана с управление и опазване на 

имущество на държавата, на общините, на кооперациите, на 

обществените организации и на други юридически лица, в срок от 

една година и шест месеца, считано от датата на одобряване на 

споразумението. Искат веднага след изпълнение на наказанието и 

възстановяване правата на осъдения веднага да уведомим 

прокуратурата и при изпълнение на наказанието, на същия е 

наложено, заедно с наказание лишаване от свобода, да се изпълнят 

разпоредбите на чл. 42, ал. 3 и 4 от Наказателния кодекс. Приложен 

е протокол за одобряване на споразумение, както и свидетелство за 

съдимост по отношение на Х. Т. Наложено му е 

наказание като длъжностно лице, извършил редица престъпления – 

документни и други, на присвояване. Така че му е наложено и това 

наказание – условно осъждане, плюс това, което ви докладвах преди 

малко. 

Предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, в което, на първо място, да ги запитаме дали към 

момента въпросното лице изпълнява такава длъжност и дали е 

регистрирано в предстоящите избори на 14 ноември 2021 г., като 

кандидат за народен представител, както и за кандидат за президент 

или вицепрезидент.  

Трета точка в писмото да е да имат предвид за съобразяване 

при бъдещи проверки по отношение на това лице срокът, на който 

му е наложено наказанието лишаване от права, а също така това 

споразумение да бъде вписано в особения регистър към Централната 

избирателна комисия за наложени наказания по отношение на 

различни лица. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Баханов за писмото до 

„Информационно обслужване“ АД във връзка с преписките, които 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 15,00 ч., а от 14,00 ч. до 15, 00 ч. ще 

има работна група, а в 16,00 ч. ще има комисия по една от 

обществените поръчки. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

14 членове.  

Продължаваме с доклади по втора точка: Проекти на 

решения относно регистрация на кандидатски листи. 

Заповядайте, господин Баханов.  

 

Точка 2. Проекти на решения относно регистрация на 

кандидатски листи.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание два проекта 

на решения.  

Първият е относно регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на Републиката Боян Боянов Станков – 

Расате и Елена Кирилова Ваташка за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Постъпило е предложение от Инициативен комитет за 

издигане на независим кандидат за президент Боян Боянов Станков 

– Расате, и независим кандидат за вицепрезидент Елена Кирилова 

Ваташка в предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. 

Предложението е подписано от Мирослав Борисов Паскалев, 

представляващ Инициативния комитет, а самият инициативен 
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комитет е регистриран с наше Решение № 671-ПВР/04.10.2021 г. 

Заявлението за регистрация на кандидатската листа е под № 4 от 6 

октомври 2021 г. в Регистъра на кандидатите за президент и 

вицепрезидент на републиката. Заявлението, както казах, е за 

регистрация на кандидат за президент Боян Боянов Станков – Расате 

с посочено ЕГН и с посочен постоянен адрес и вицепрезидент Елена 

Кирилова Ваташка – също с посочени ЕГН и адрес.  

Към предложението са приложени: заявление-декларация по 

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

т. 1 от Допълнителните разпоредби, Приложение № 77-ПВР от 

изборните книжа, подписано от Боян Боянов – Расате, и същото 

заявление, подписано от Елена Кирилова Ваташка; списък, 

съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 40 060 

избиратели, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати 

за президент и вицепрезидент, същият и в структуриран електронен 

вид, представен и на технически носител.  

От протокол, който е пристигнал в Централната избирателна 

комисия на 7.10.2021 г. от ГД ГРАО в МРРБ за извършена проверка 

на списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на 

горепосочените независими кандидати за президент и 

вицепрезидент, се установява спазването на разпоредбата на чл. 320, 

ал. 1 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, 

подкрепящи регистрацията на независимите кандидати.  

С оглед на гореизложеното считам, че са налице 

изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение№ 578-

ПВР/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия за 

регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент на 

републиката на 14 ноември 2021 г.  

Предвид гореизложеното и на основание разпоредбите на 

Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да 

вземе решение, с което да регистрира за кандидат за президент Боян 

Боянов Станков – Расате, с посочено ЕГН и постоянен адрес и 

кандидат за вицепрезидент Елена Кирилова Ваташка също с 
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посочено ЕГН и постоянен адрес, издигнати от Инициативен 

комитет, представляван от Мирослав Борисов Паскалев.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от господин Баханов, имате ли предложения 

по текста?  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване за 

приемане на решение относно регистриране на кандидатска листа за 

президент и вицепрезидент на Републиката Боян Боянов Станков – 

Расате и Елена Кирилова Ваташка.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – 1 (Цветозар Томов).  

Колеги, това Решение е № 698-ПВР/08.10.2021 г.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Продължавам, колеги, със следващия 

ми доклад. Проектът за решение е качен във вътрешната мрежа, в 

папка с мои инициали и е относно регистриране на кандидатска 

листа за президент и вицепрезидент на републиката Милен Василев 

Михов и Мария Йорданова Цветкова за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Постъпило е предложение от партия „ВМРО – Българско 

национално движение“, която е регистрирана с Решение № 633-

ПВР/НС/28.09.2021 г. на Централната избирателна комисия. 

Предложението е подписано от Юлиян Кръстев Ангелов, който е 

пълномощник на Красимир Дончев Каракачанов – представляващ 

партия „ВМРО – Българско национално движение“. Предложението 

е заведено под № 5 на 7 октомври 2021 г. в Регистъра на 

кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката в 

изборите на 14 ноември 2021 г. за регистрация на кандидат за 
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президент Милен Василев Михов с посочено ЕГН и постоянен адрес 

и кандидат за вицепрезидент Мария Йорданова Цветкова с посочено 

ЕГН и постоянен адрес.  

Към предложението са приложени: заявление-декларация по 

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

т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, а именно 

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

Василев Михов; същото заявление-декларация по изчетените преди 

малко от мен разпоредби от Изборния кодекс, Приложение № 77-

ПВР от изборните книжа, подписано от Мария Йорданова Цветкова, 

която е кандидат за вицепрезидент; и на трето място, пълномощно в 

полза на Юлиян Кръстев Ангелов от представляващия партията 

Красимир Дончев Каракачанов.  

С оглед на изложеното считам, че са налице изискванията на 

чл. 318, ал. 1, т. 1 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 

23 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия за 

регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на 

Републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във 

връзка с чл. 318, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира за 

кандидат за президент на Републиката Милен Василев Михов с ЕГН 

и постоянен адрес, посочени в решението, и кандидат за 

вицепрезидент Мария Йорданова Цветкова също с посочени ЕГН и 

постоянен адрес.  

Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия в 

тридневен срок от обявяването му.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Имате ли предложения по така представения 

проект? Няма.  
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Моля, режим на гласуване за приемане на решение за 

регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на 

Републиката Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 699-ПВР/08.10.2021 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само ако позволите, уважаема госпожо 

Председател, тъй като е във връзка с предстоящите частични избори, 

един кратък доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точката за 

регистрация за президентски избори сме.  

Колеги, продължаваме с доклад по шеста точка: Доклади по 

административни преписки.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 6. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

приемем решение за одобряване на техническите характеристики на 

бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент в 

страната и извън страната. Обсъдени са на работна група 

неколкократно с оглед на проекта, който е изпратен до Печатницата 

на БНБ за изразяване на становище, както и след получаване на 

техните бележки. Проектът на решение е във вътрешната мрежа, 

както и техническите характеристики.  

С оглед на това, че са обсъждани многократно, предлагам да 

ги одобрим, без да изключваме камерата.  

Колеги, тъй като техническите характеристики като 

приложения не се публикуват, предлагам да изпратим копие от 

решенията за утвърждаване на техническите характеристики на 

бюлетините за народни представители и за президент и 
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вицепрезидент до Печатницата на БНБ и до министъра на финансите 

с писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение и по приложенията към него имате ли 

предложения по текста? Няма.  

Моля, режим на гласуване за приемане на решението за 

утвърждаване на техническите характеристики на хартиените 

бюлетини в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 

2021 г. ведно с приложенията към него, както и изпращането на 

копие от решението, ведно с приложенията до Печатницата на БНБ 

и министъра на  финансите.  

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.  

Решението е № 700-ПВР/08.10.2021 г.  

В тази точка заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, моля ви да 

погледнете текста на писмо до ОИК – Ихтиман, във вътрешната 

мрежа, от днешна дата извън папките и ако нямате възражения по 

текста, да го гласуваме и изпратим до Общинската избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста 

на писмото до ОИК – Ихтиман, имате ли бележки?  

Колеги, 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, господин Димитров, по шеста точка.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, предлагам, тъй като стана 

въпрос за това, че резултатите, включително протоколите на СИК и 

протоколите на ОИК, не всички са на интернет страниците на 

съответната общинска комисия, за да може да се проверяват, 

предлагам да вземем протоколно решение за публикуване на 

резултатите, включително публикуване на протоколите на СИК и 

протоколите на ОИК на интернет страниците на съответните 

общински комисии, което да бъде извършено от изпълнителя на 

компютърната обработка. Тези резултати да бъдат публикувани и на 

страницата на Централната избирателна комисия, тъй като, знаете, 

там имаме такава страница.  

Ако вземем такова решение, в оперативен порядък ще се 

свържем с изпълнителя на компютърната обработка и ще му 

предадем, че трябва да довършат своята работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението, направено от господин Димитров, имате ли друго 

предложение?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател.  

Някакъв вариант на проект за писмо до госпожа Жотева, 

който включва и предложението на господин Чаушев. Можете да го 

погледнете в моята папка. В края на чл. 2, ал. 1 се добавя: „В случай 

на нарушаване правилата на предизборната кампания СЕМ изпраща 

сигнал в Централната избирателна комисия с обозначение на вида на 

нарушението и неговите точни времеви параметри“.  
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Има го този текст в папката ми, както, разбира се, и 

предложението на проекта за споразумение на Съвета за електронни 

медии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване проекта на писмо до председателя на Съвета за 

електронни медии.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Продължаваме с Доклади по административни преписки.  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, най-напред ви предлагам да 

погледнете в папка с моите инициали, вече е качено писмото до 

министъра на здравеопазването и до главния държавен здравен 

инспектор с текст, с който да им напомним, че с оглед насрочените 

на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на 

Републиката и за народни представители, и съгласно чл. 28, ал. 1 от 

Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, 

тук се чудех дали да добавя решението на Министерския съвет, с 

което е продължена извънредната епидемична обстановка в 

страната, но те си го знаят, с такъв текст сме изпращали по-рано, да 

им напомним, че трябва да въведат противоепидемични мерки, 

свързани с изборния процес, въз основа на които Централната 

избирателна комисия да вземе своето решение как ще се прилагат 

във връзка с организацията на изборите.  

Ако нямате предложения по текста, моля да го гласуваме и да 

го изпратим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с проекта на писмо?  

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

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпило по 

електронната поща писмо с вх. № ПВР/НС-22-7 от 7 октомври 

2021 г. То е изпратено от имейл адресът съпорт във връзка с 

техническата поддръжка на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия и е във връзка със злоупотреба с данните в 

подкрепа на политическа партия. Изпратено е от Даниел Ванев 

Димитров с твърдението, че е открил името си в подписка на ПП 

„Благоденствие, обединение и градивност“, а такава подкрепа не бил 

правил и би искал по някакъв начин да сезираме службите.  

Предлагам това писмо по електрона поща да бъде препратено 

също по електронна поща на Комисията за защита на личните данни, 

като искрено се надявам и вчера на брифинга обявихме, че 

избиратели, които открият имената си в тези подписки, следва 

директно да се обръщат към Комисията за защита на личните данни, 

защото тя е органът, който се занимава със злоупотребата на 

личните данни и е в нейната компетентност да взема съответните 

решения и да извършва съответните проверки. Предлагам да 

препратим по компетентност този сигнал.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви пристигнало 

писмо от Районна избирателна комисия 25 – София. С вх. № НС-15-

745/26 от 8 октомври 2021 г. във връзка с информация за 

регистриран инициативен комитет в изборите за Народно събрание, 

което е от компетентността на районните избирателни комисии. 

Информират ни, че в РИК – Двадесет и пети изборен район, 

Софийски, е регистриран инициативен комитет за издигане на Галин 
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Бенчов Цоков като независим кандидат за участие в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Ще препратя тази преписка към Регистри за обобщаване и 

когато пристигне информация от всички районни избирателни 

комисии, ще ви бъде докладвана отново.  

И още един доклад – писмо от С. М. с вх. № ЦИК-12-

45/07.10.2021 г. Той се обръща към председателя и членовете на 

Централната избирателна комисия с молба да бъде разгледано 

прикаченото писмо до Комисията относно избора на председател на 

Обществения съвет към ЦИК, заедно с приложение съгласно текста. 

Тъй като писмото е на три страници, в момента ви го докладвам за 

запознаване. Ще ви предложа да се запознаете с писмото и на 

следващо заседание евентуално да го обсъдим, за да видим каква ще 

бъде реакцията на Централната избирателна комисия по това писмо.  

Имам още един доклад – писмо от господин И. 

А., на когото вчера писахме, че, за да бъде извършено заличаване на 

данните му в подписката на партията, в която той се е открил, а 

твърди, че не е давал съгласие, ни е изпратил сканирано искане, 

съдържащо трите имена и подписа му от 8 октомври 2021 г., 

вх. № ПВР/НС-22-6/1. Ще го резолирам към администрацията, за да 

ни подготвят процедурата, по която следва да бъде извършено 

заличаването, както сме правили в предходни случаи при 

аналогични искания. В момента – за сведение.  

Колеги, смятам в тази точка да ви предложа да вземем все пак 

протоколно решение, което много пъти обсъждахме, във връзка с 

регистрацията на наблюдатели, а именно приемането на 

документите на организациите, които трябва да се регистрират като 

наблюдатели, и на самите допълнително упълномощени 

наблюдатели, да се извършва от служителите на Централната 

избирателна комисия в отдел „Регистри“, като след това те да бъдат 

представени на дежурния член на Централната избирателна комисия 

за преглед и при нужда от даване на указания, съответно след това 
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да си се спазва процедурата по регистрация на тези организации и на 

самите наблюдатели.  

Ако нямате друго предложение, ще моля за протоколно 

решение в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за приемане на протоколно решение в този 

смисъл, като организацията по изпълнение бъде възложена на 

директора на дирекция „Администрация“.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, мисля, че няма повече доклади в шеста точка.  

Следващият докладчик е господин Войнов с доклад по първа 

точка. Заповядайте.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-06-

29-13/06.10.2021 г. С това писмо „Сиела Норма“ АД ни е 

предоставила доклад относно изпълнението на задълженията по 

Договор № 34 в частта за първия тур на частичните избори на 

3 октомври 2021 г., доклад с информация за постъпилите обаждания 

и записите на всички разговори и подписаните протоколи за 

предаване и приемане на СУЕМГ между секционните избирателни 

комисии и техниците.  

Относно постъпилите документи и изпълнението на договора 

е изготвен доклад от главния юрисконсулт в дирекция 

„Администрация“ с вх. № ЦИК-06-29-14808.10.2021 г. В доклада 

подробно са описани проверката и анализът на постъпилите 

документи от „Сиела Норма“ АД, като са посочени неизпълненията 

на задълженията по договора. Най-съществените неизпълнения, по 
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които поискахме и становището на „Сиела Норма“ АД и получихме 

отговори в писмо с вх. № ЧМИ-23-21/06.10.2021 г., са следните.  

Първо, разменени са машините в две секции в село Арчар. 

Изпълнителят не отрича, че има размяна на машини в тези секции.  

Второ, системният хеш от СУЕМГ в една секция в Стражица 

се е различавал от системния хеш на удостоверения софтуер за 

частичните избори. Изпълнителят твърди, че първоначално 

машината е подготвена с правилния хеш и най-вероятно проблемът е 

физически дефект вследствие на транспортирането.  

Трето, във всички секции в Калояново и Стражица 

параметризацията на машините в началния и финалния протокол от 

машинното гласуване се е разпечатвала като избор на кмет на 

съответното населено място, а не избор на кмет на община. 

Изпълнителят твърди, че за изборите за 3 октомври 2021 г. се е 

използвал за параметризация софтуерът от изборите на 27 юни 

2021 г. и той не е променян за сегашните избори на 3 октомври 

2021 г. Само че ние разполагаме с финалните протоколи от изборите 

в община Благоевград от 27 юни 2021 г. и там например за секцията 

в село Рилци коректно е записано: „Частични избори за кмет на 

община Благоевград“, докато на финалните протоколи от изборите 

за кметове на общините Калояново и Стражица е записано: частичен 

избор за кмет, примерно, на село Долна Махала, село Асеново и така 

нататък.  

В Договор № 34, в т. 9.2 е записано, че за всяко съществено 

неизпълнение на задължения по договора изпълнителят дължи 

неустойка от 5% от съответната цена по договора. Колеги, виждате 

съгласно т. 3.7.1 от договора каква сума трябва да бъде изплатена.  

Вследствие на констатираните неизпълнения предлагам да 

бъде удържано по 5% за тези машини, за които е констатираното 

неизпълнение.  

Във връзка с горното предлагам на основание т. 3.7.1 от 

договора да одобрим доклада на изпълнителя за приемане на 

работата с изключение на констатираните несъответствия и да 
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изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим за 

решението на Централната избирателна комисия и да поискаме да 

изпратят нова фактура с намалената стойност. Ако бъде изпратена 

новата фактура, да се извърши плащане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

се с направения доклад и проекта на писмо по приемане на доклада 

на изпълнителя със забележките, които бяха констатирани, както въз 

основа на информация, предоставена от преброителя, така и от 

писмата, получени от съответните общински избирателни комисии, 

в които беше проведено гласуване на 3 октомври 2021 г.  

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

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Продължете със следващ доклад, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-

09-391/1 от днешна дата. Тя е относно предложение за сключване на 

договор с външно лице, което да участва като член на комисията, 

която да проведе договаряне по обществената поръчка с предмет 

„Доставка на 1600 СУЕМГ“.  

В сутрешното заседание определихме състава на комисията и 

в нея включихме външния експерт Александър Кирков. Със 

записката се предлага проект на договор с външното лице, 

определено за член на комисията. Виждате докладната записка. Към 

нея е приложен контролен лист и проект на договор.  

Предлагам да вземем решение за сключване на договора с 

външния експерт.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

режим на гласуване във връзка с направеното предложение, 

свързано с комисията, определена по обществената поръчка за 

доставката на 1600 машини за гласуване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Госпожо Матева, заповядайте в шеста точка: Доклади по 

административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последен доклад във връзка с 

онзи ден докладвано от мен искане от господин И. Л. да му 

бъде предоставено копие от протоколно решение от 5 октомври 

2021 г. Вчера ви докладвах, че беше постъпила жалба срещу това 

протоколно решение в Централната избирателна комисия.  

По жалбата е окомплектована цялата административна 

преписка, той е срещу това протоколно решение, така че ви 

предлагам в момента искането му за изпращане на протоколното 

решение на електронната му поща да остане за сведение в 

Централната избирателна комисия, тъй като самото протоколно 

решение по жалбата е изпратено във Върховния административен 

съд и той ще се произнесе, а лицето има възможност да се запознае с 

административната преписка във Върховния административен съд.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с това 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, което 

ще продължи след 17,30 ч., като приключи работата на комисията по 

едната обществена поръчка за хартиените бюлетини и работната 

група, която е в 17,00 ч. 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

12 членове.  

След проведената работна група във връзка с точка първа от 

дневния ред – Машинно гласуване, трябва да одобрим текстовете по 

екраните на машината за гласуване, за да може да се изработи и 
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съответната демоверсия, която да се използва в разяснителната 

кампания.  

Заповядайте, госпожо Матева, за предложението, което беше 

обсъдено на работна група за текстовете по отделните екрани, за да 

може да се запише и в протокола преди приемането на съответното 

протоколно решение.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, това, което се 

уточнихме и всички приехме на работна група, е, че на първия екран 

на машината, който ще се визуализира, след като се активира 

машината със смарткартата, ще пише горе вляво „Избори 

14.11.2021“, тоест датата на самите избори.  

След това текстът остава, както го бяхме записали: „Посочете 

в кои избори ще гласувате“, отдолу „Натиснете и потвърдете“ и 

трите бутона, които ще дават възможност на избирателя да избере, 

първо, да гласува в „Избори за президент и вицепрезидент и за 

народни представители“, като ще бъде изписано изцяло с главни 

букви; вторият бутон „Избори за президент и вицепрезидент“; и 

третият бутон „Избори за народни представители“. И долу вдясно в 

синьо ще бъде бутонът „Потвърждавам“.  

С него ще се отива на втора страница, която ще има три 

варианта в зависимост от това какъв избор е направил избирателят. 

Ако е избрал първия бутон, на втория екран на следният текст: „Вие 

избрахте да гласувате:“ като това ще бъде в трите варианта. При 

избор на първия бутон ще се визуализира текст „Избори за 

президент и вицепрезидент и за народни представители“. След това 

текстът „Потвърдете своя избор или се върнете назад“. И двата 

бутона в синьо – отляво „Връщане назад“, отдясно „Потвърждавам“. 

И при избор на първата страница на втория или третия бутон ще се 

визуализира надписът за съответния вид избор.  

След това отиваме на трета страница. Ще се визуализира 

първият екран на бюлетината за президент и вицепрезидент, ако е 

направен съответно изборът за първа или за втора опция.  
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На първата страница на бюлетината за президент и 

вицепрезидент отгоре вляво ще пише „Избори за президент и 

вицепрезидент“, бюлетината ще се прелиства бутон „Следваща 

страница“, като надписът ще бъде съкратен „следваща стр.“ и ще се 

преминава към следващо гласуване с бутон със съдържание към 

„Избори за НС“.  

На следващата страница на бюлетината ще има надпис 

„Следваща страница“ или „Предишна страница“.  

Това са промените във визуализацията на самите бюлетини, 

като те касаят и бюлетината за президент и вицепрезидент, и 

бюлетината за народни представители. Прелистването на страниците 

и в двете бюлетини ще става с бутони „Следваща страница“ и 

„Предишна страница“.  

Следващото, което ще се визуализира на екрана на 

избирателите, след като са направили своя избор, ще бъде „Преглед 

на избор“, като на тази страница отново „Избори“ ще бъде изписано 

„14.11.2021“. „Преглед на избора“. Следващо изречение под 

„Преглед на избора“ – „Прегледайте Вашия избор“. Следващото 

изречение отдолу: „Може да го промените като натиснете бутона 

„Промени избора“. Следващо изречение отдолу „Натиснете 

„Гласуване“ и изчакайте разписка“. Това е.  

И в тази връзка, колеги, ви предлагам, освен да одобрим тези 

текстове, да вземем решение, че ще се гласува с една смарткарта, ще 

излизат съответно една или две разписки с еднакъв размер според 

броя на изборите, в които гласува избирателят и времето на 

изчакване вместо 5 минути, ще бъде 3 минути, ако избирателят не 

предприема никакви действия да гласува, а е активирано 

гласуването, като преди изтичането на времето ще му изтича 

надписът „Вашето време изтича, натиснете екрана, за да продължи 

възможността на гласуване“.  

Колеги, на този етап приемаме, че ще се разпечатват от 

машината една или две разписки в зависимост от гласуването на 

избирателя, без да уточняваме размера.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

представеното предложение, което беше в резултат на работата на 

работната група, има ли други предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване за протоколно решение, 

с което да одобрим визуализацията на съответните екрани на 

машината за гласуване в изборите на 14 ноември, както и 

гласуването на машината да се активира с една смарткарта, да се 

отпечатват една, съответно две разписки в зависимост от участието 

от вида избори, и времето на изчакване, ако избирателят не 

предприема никакви действия пред машината за гласуване, да е три 

минути. За всеки избор по една разписка.  

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

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, сега се връщаме в трета точка от дневния ред във 

връзка с разяснителната кампания.  

Заповядайте, госпожо Стойчева.  

 

Точка 3. Доклад относно определяне на изпълнител по 

обществена поръчка за разяснителна кампания.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, в папка „Разяснителна кампания“ в днешното 

заседание можете да се запознаете с вариантите на текст към 30-

секундните видеоклипове за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборното 

помещение. Следващият текст е относно съдържанието на 30-

секундния клип на гласуване на избиратели, поставени под 

карантина или задължителна изолация.  

Текстът за гласуване на избиратели с трайни увреждания е в 

два варианта – вариант I и вариант II, виждате ги на вашите екрани. 
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Предложението на работната група е да се спрем на втория текст, 

тъй като смислово звучи по-добре.  

След като прегледате двата текста и одобрим избрания 

вариант, предлагам да преминем към следващия текст за 

карантинираните лица.  

Съобразени са сроковете, както са в Хронограмата, няма 

промени в Изборния кодекс.  

Отразяваме корекцията – „в изборите на 14 ноември 2021 г.“ 

– дотук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като че ли 

се обединяваме по вариант II, като той ще започва с: „В изборите на 

14 ноември избирателите с трайни увреждания, на които не им 

позволяват да гласуват в изборно помещение“ и до края без 

корекции.  

Моля, режим на гласуване за одобряване на този вариант за 

текст на клип № 1 – „Гласуване на избиратели с увреждания“.  

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

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.  

Продължете, госпожо Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият текст е относно 

гласуването на избиратели, поставени под карантина или 

задължителна изолация, като той, за да бъде уеднаквен с току-що 

приетия текст на предходния клип, ще звучи:  

„В изборите на 14 ноември 2021 г. избирателите, поставени 

под задължителна карантина или изолация, могат да гласуват с 

подвижна избирателна кутия на адреса, на който са карантинирани. 

Заявления могат да се подават от 1 до 14 ноември 2021 г. 

включително чрез интернет страниците на общините и ЦИК, по 

имейл, в писмена форма чрез пълномощник, по пощата или факс. 

Бъдете отговорни, спазвайте дистанция, дезинфекция, дисциплина“.  
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Тук работната група нанесе корекция единствено в срока, 

който не е от 31 октомври до 14 ноември, а е от 1 до 14 ноември 

включително.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение за клип № 2? Той е предназначен за избирателите, 

поставени под карантина или задължителна изолация.  

Колеги, имате ли предложения за промени по текста?  

Ако няма, моля, режим на гласуване с протоколно решение 

да одобрим текста на клип № 2, предназначен за гласуване на 

избирателите под карантина или задължителна изолация.  

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

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 няма друг доклад в точката за разяснителната 

кампания? 

Колеги, сега останалите доклади от предходната част на 

заседанието по пета точка.  

Заповядайте, господин Томов.  

 

Точка 5. Гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № ПВР-04-01-25/06.10.2021 г., което е качено във вътрешната 

мрежа от 7 октомври 2021 г. Писмото е подписано от господин Иван 

Кондов – постоянен секретар на Министерството на външните 

работи и ръководещ Работна група „Избори“. Чрез него са 

приложени три грами от Посолството на Република България в 

Берлин, от Генералното консулство в Мюнхен и Генералното 

консулство във Франкфурт, в които се отправя едно и също искане – 

за да се облекчи работата на секционните комисии в контекста на 

избори 2 в 1, се предлага да бъдат добавени рубрики с индексите на 

секциите за подаване на заявление по чл. 16, ал. 1 и ал. 2. По 
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преценка на дипломатическите и консулските представителства във 

Федерална република Германия по този начин по-равномерно ще се 

разпределят избирателите – става дума за секциите, които са повече 

от една на един и същи адрес, и ще знаят още при подаване на 

заявлението си към кой номер избирателна секция да бъдат 

насочени. Това са секциите, които са на един и същи адрес и които 

ние сме обявили като места във формата за електронни заявления.  

Като добавка – МВнР подкрепя това предложение. Въпросът 

е да решим дали да го направим. Ако посолството и консулските 

представителства считат, че така ще е по-удобно за избирателите, 

според мен няма пречка да го направим и в този смисъл правя 

предложение към Централната избирателна комисия. Тези места са 

описани в Решение № 616. Остава с писмо до „Информационно 

обслужване“ АД да разпоредим да добавят тези индекси. В повечето 

случаи те са два. Щом тяхното мнение е, че така ще е по-удобно, не 

виждам пречка да го направим и го предлагам на Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение? То беше част и от работната среща.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те го казаха и при работната среща, да. 

Само за Германия, където знаем, че адресите са едни и същи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Примерът, който 

беше даден, е Мюнхен 1, Мюнхен 2. Това обозначение „1“ и „2“ да 

го има.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да го включим, за да могат да се 

разпределят, нищо, че е на един и същи адрес, така че да е по-удобно 

на секционните комисии да работят в изборния ден.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.  

Колеги, по това предложение?  

Ако няма друго предложение, моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 
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Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Йорданка Ганчева).  

Колеги, определям госпожа Матева за малко да води 

заседанието.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви две писма с едно 

и също съдържание – № ПВР-22-32(1) от 6 октомври 2021 г. и 

№ ПВР/НС-03-2 от 7 октомври 2021 г. Това е второ писмо от 

господин П. П. Първото му писмо докладвах за 

сведение в началото на октомври. Писмото ни е изпратено по 

компетентност, със същото съдържание е изпратено до 

Министерския съвет и препратено по компетентност от 

Министерския съвет.  

В писмата господин П. изразява недоволство от това, че са 

малко секциите в Южна Германия, посочвайки съображения, 

свързани с това, че има повече разкрити секции в Мюнхен, Берлин, в 

големите градове. Предложението му е за включване на секции от 

Южна Германия, по-конкретно Бавария, за сметка на тези по-голям 

брой секции в Мюнхен и Берлин.  

Преди да прочета отговора, който предлагам, ще добавя само 

за яснота, че всъщност в Мюнхен и Берлин повечето секции са на 

едни и същи адреси и няма как да се освободи възможност за 

разкриване на секции в нови населени места, като тези секции бъдат 

закрити, както очевидно е преценил господин П.  

Предлагам да отговорим на господин П. и съм подготвил 

писмо, което ще прочета за обсъждане:  

„Уважаеми господин П., в отговор на Вашите писма до 

Централната избирателна комисия с входящи номера, както и 

препратеното по компетентност от Министерския съвет Ваше писмо 

също с входящ номер, в които поставяте идентични въпроси, Ви 

информираме за следното: 

Първо, причината в Решение № 616-ПВР/НС на Централната 

избирателна комисия да не са обявени всички места, където на 

избори през последните пет години са откривани избирателни 
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секции, в които са гласували 100 или повече избиратели (съгласно 

чл. 14, т. 3 ИК) е в това, че във вербална нота до българското 

посолство от 14 септември 2021 г. Министерството на външните 

работи на Федерална република Германия разреши откриването на 

избирателни секции извън ДКП на не повече от 40 адреса на 

територията на страната. 

Второ, при определянето на местата в Решение № 616 

Централната избирателна комисия е взела предвид предложенията 

на работна група „Избори“ при МВнР, посолството във Федерална 

република Германия, консулските представителства и Мрежата на 

изборните доброволци в Германия. Отчетена е и активността на 

избирателите на предишни избори. За съжаление, решение, при 

което да се удовлетворят всички по принцип справедливи искания, 

просто е невъзможно предвид въведеното от германската страна 

ограничение.  

Трето, откриването на избирателните секции в Мюнхен и 

Берлин, както и в другите градове, в които е определена повече от 

една избирателна секция, не ангажира допълнителни адреси, тъй 

като ще се открият на един и същи адрес. Следователно 

удовлетворяването на Вашите предложения би наложило да се 

премахнат избирателни секции в реципрочен брой други населени 

места“.  

Предлагам този текст за писмо до господин П. 

Надявам се, че то изяснява нашата позиция. Писмото е публикувано 

и във вътрешната мрежа на днешна дата.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения текст на писмо?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само искам да припомня, че, когато 

предлагах секциите в Решение № 616, бях качил във вътрешната 

мрежа, както всеки може да види, на 24-и всички предложения, 

които бяха направени, включително интерактивна карта на 

Федерална република Германия с предложенията на изборните 

доброволци.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо 

председателстващ.  

Колеги, по принцип аз не възразявам да отговорим на лицето, 

тъй като то, доколкото разбрах от доклада на колегата Томов, два 

пъти ни е писало. Не изразявам и съгласие с части от текста, които 

няма да коментирам сега, защото протоколът от приемане на 

Решение № 616 е публичен и ние всички знаем какво сме гласували. 

Бих предложила като вариант за обсъждане, тъй като при приемане 

на решението, както каза и колегата Томов в доклада си, ние се 

съобразихме с Министерството на външните работи, дали да не 

изпратим писмото му за информация на Работна група „Избори“.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Правите 

ли го като предложение да го подложа на гласуване?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не, към момента не правя 

предложение. Поставям на обсъждане с оглед докладваното от 

колегата Томов.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Поддържам текста, обаче предлагам да 

отпадне Мрежата на доброволците там. Освен мрежата на 

доброволците, предполагам има и други безкрайни общности. Не 

знам какво е мястото на доброволците в обосновката на това 

решение. Ние стъпваме на нашите решения. И пак казвам: едните не 

са изключителни спрямо другите, за да се легитимират по някакъв 

си начин. Толкова.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Благодаря.  

Заповядайте, колега Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само искам да обясня, че съм изброил 

всички предложения, които са взети предвид, когато сме обсъждали 

приемането на Решение № 616. Самото решение и списъкът, който 
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утвърдихме чрез него, не съответства нито на предложенията на 

изборните доброволци, нито едно от тях. Съвсем нормална практика 

е според мен, когато се решава такъв въпрос, при ограниченията, 

които са наложени, да се вземат предвид всички предложения, които 

са постъпили.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Съгласна съм с Вас, колега Томов, но аз се присъединявам към 

становището на колегите, че ние, когато взехме това решение, не сме 

се съобразявали изрично и само, освен с предложението на Външно 

и на дипломатическите и консулски представителства, с Мрежата на 

доброволците. Те не представляват цялата българска общност, която 

живее извън страната. Така че аз също ще подкрепя текста на това 

писмо, ако отпадне Мрежата на изборните доброволци като 

позоваване.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, аз не възразявам. Това не е 

толкова важно.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако не 

възразявате, ще го подложа на гласуване без този текст.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тогава да предложа редакция.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Редакцията е съвсем ясна. Просто отпада този текст от изречението.   

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: …и консулските представителства. 

Точка.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други становища по текста?  

Заповядайте, колега  Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Може би в началото да започне с 

„Откриването на…“ и да продължи по-нататък „избирателните 

секции“, защото така, както е написан текстът, аз разбирам, че 

откриването на избирателните секции еди-къде си и не ангажира 

допълнителни адреси и така нататък.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да 

започне: „Откриването на избирателните секции в Мюнхен и Берлин 

не ангажира…“.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен, но предлагам все пак 

да бъде „няма да ангажира“, доколкото те все още не са открити.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре. 

Няма да ангажира допълнителни адреси.  

Колеги, ако няма други предложения, моля режим на 

гласуване за одобряване текста на това писмо с корекциите, които 

обсъдихме и приехме.  

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

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

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Матева.  

Предлагам тази преписка да се изпрати все пак и на Работна 

група „Избори“ за сведение и те, ако преценят, за някакви действия. 

Мисля, че ги касае.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нямам възражения. Може да се изпрати 

с копие към това писмо. Аз така схващам предложението.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не. Ние 

трябва да изпратим копие и от това писмо, и от писмото, на което 

отговаряме. Така че копие от преписката да бъде препратена на 

Работна група „Избори“ – писмото на господин П., 

двете писма, които са получени, заедно с нашия отговор. Така го 

разбрах, а не това писмо да е с копие до Външно.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако няма други предложения, подлагам на гласуване предложението 

на колегата Ганчева.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 
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Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Продължете, колега Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам писмо с 

вх. № НС-23-681/16.10.2021 г. Писмото е пратено от пощата на 

господин М. Ч. – организатор и координатор на секция в 

Дуисбург, Германия, и е подписано от други организатори пак от 

Мрежата на доброволците – М. Т. от Мюнхен, Ч. 

К. от Дюселдорф, с покана за участие в онлайн работна среща между 

Централната избирателна комисия, Министерството на външните 

работи и българските общности от изборни доброволци във 

Федерална република Германия. Те се обръщат с призив за 

съвместна работа, за да осигурим възможност на максимален брой 

български граждани във Федерална република Германия да 

упражнят безпрепятствено правото си на глас. Декларират желание 

да подпомогнат организацията на изборния процес, както са го 

правили през годините досега.  

Поканата им е мотивирана от състоялата се и според тях 

изключително ползотворна за всички страни среща с изборните 

доброволци от Обединеното кралство Великобритания и Северна 

Ирландия.  

Канят като участници представители на Централната 

избирателна комисия, на Министерството на външните работи, 

представители на дипломатически и консулски служби и 

представители на изборни доброволци, организатори и 

координатори на избирателни секции от българските общности във 

Федерална република Германия. Предлагат срещата да се проведе на 

12 октомври 2021 г. от 20,00 ч. средноевропейско време, което 

съответства на 21,00 ч. източноевропейско, или българско време.  

Към поканата е приложен линк за Zoom-Meeting, заедно с ID 

номер и парола.  

Поканата е от същия тип, каквато ние приехме по отношение 

на организираната среща на изборните доброволци. Ще Ви 
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припомня, че тогава взехме решение, че членовете на Централната 

избирателна комисия могат да участват в срещата, ако проявят 

желание. Поискахме и ни бяха пратени отново пароли за влизане в 

Zoom. Тук паролите ги има още в самата покана. Според мен е редно 

да приемем и тази покана, след като сме приели за доброволците в 

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.  

Писмото е адресирано до Централната избирателна комисия, 

до Министерството на външните работи, Работна група „Избори“ с 

копие до госпожа Ш. – извънреден и пълномощен 

посланик, и генералните консули в двете генерални консулства. 

Това е.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението на колегата Томов?  

Заповядайте, колега Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не можах да разбера. Проведохме с 

Германия, нали така?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: С Великобритания.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И сега какво правим? Явно не сме решили 

пак и ще продължаваме и занапред така през седмица ли, що ли? Аз 

мисля, че си има държавни организации за това и може би е добре да 

се контактува на места със съответните посланици, консули и така 

нататък. През седмица не смятам, че трябва да има видеовръзки.  

Ако веднъж не съм го решил на една седмица, аз не знам какво 

повече трябва да уточнявам тук.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

освен становището на колегата Чаушев, други предложения по 

предложението на колегата Томов?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Кога е тази среща?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На 12 октомври 2021 г. от 21,00 ч. 

българско време.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Стоянова.  
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Предлагам да го отложим, на някое от 

работните заседания да преценим дали да участваме или да не 

участваме, с оглед и становището на Външно министерство, защото 

за предната среща така и не получихме тяхното становище. 

Предлагам на Комисията да отложим въпроса, да не се решава сега.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип по отношение 

становището на Външно министерство и за предишната среща не 

разбрах.  Може би е добре официално да изискаме такова, защото 

предишния път не разбрах дали е изпратено.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предишния път изпратихме писмо до 

Външно министерство.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По аналогичен начин, както Вие 

казахте, колега Томов, да постъпваме във всички ситуации 

предлагам аз.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Има време до срещата на 12-и.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има време наистина. Можем да 

изпратим същия тип запитване до Външно министерство.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

ако сте съгласни, да изпратим запитване по същия начин, както сме 

процедирали предходния път, и да отложим взимането на решение 

Централната избирателна комисия ще участва ли в тази среща с 

оглед получаването на отговор от Външно министерство.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Окей. Просто искаме тази информация. 

Решението ще си го вземем ние, разбира се.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Подлагам на гласуване изпращането на писмо до Външно 

министерство с очакване на тяхното становище ще участват ли в 

тази среща. В този смисъл беше и предходния път. След това вече 

Централната избирателна комисия в рамките на времето до поканата 

ще вземе решение дали ще участва или не.  
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Моля, режим на гласуване.  

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

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

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо вх. 

№ ПВР/НС-04-1-4/07.10.2021 г. Качено е днес във вътрешната 

мрежа. Писмото ни е препратено от Работна група „Избори“ отново, 

за да информират за постъпило предложение, което е приложено от 

посланик Тихомир Стойчев – посланик в Съединените щати. 

Писмото до Външно е от Посолството във Вашингтон.  

Предложението на Посолството във Вашингтон е за 

обединяване в един консолидиран запис на дублиращи се места за 

гласуване, заявени по електронен път от български граждани, 

желаещи да упражнят правото си на глас на територията на 

Съединените щати, и съответно предложение за правилното 

изписване на местата за гласуване. Става дума за предложени места, 

които са добавили български граждани от Съединените щати. По-

конкретно за обединяване на записите „Richmond,VA“ и „Ричмън, 

Вирджиния“ в „Ричмънд, Вирджиния“; и промяна в наименованието 

на място за гласуване „Алтамонт Спринг – Орландо“ на „Алтамонт 

Спрингс – Орландо“.  

Аз мисля, че по принцип това е нещо, което в един момент 

трябва да свършим, доколкото става дума за едни и същи места, но 

тъй като е възможно да постъпят и други, различно изписани 

наименования, това са предложения на граждани, може би е добре да 

го направим, след като приключи срокът за подаване на заявления.  

В този смисъл в момента предлагам тази преписка за 

сведение. Не мисля, че има смисъл сега да го променим, защото 

могат да се появят и нови.  Разбира се, възможно е да го направим и 

сега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз, колега Томов, съжалявам, не го 

гледам писмото на екран, но ако има предложение на посланика и се 

касае за латински и български букви, мисля, че е добре и практика е 

да го правим поетапно с оглед улеснение на българските граждани, 

ако се касае за различни начини на изписване, които посланикът в 

конкретния случай подкрепя като обединение на записите. Защото 

би било по-трудно по-нататък. Според мен сега, ако се касае за 

различно изписване и е подкрепено предложението от посланика, 

няма пречка с протоколно решение да го приемем.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, става и така. Да, касае се за 

различен начин на изписване на едни и същи места. Приемам това 

предложение на колежката Ганчева.  

Предлагам в такъв случай да вземем протоколно решение да 

изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД да обедини 

тези две изисквания, както ги предлага посланикът. Той предлага 

начин на изписване – в първия случай „Ричмънд, Вирджиния“ и във 

втория случай „Алтамонт Спрингс – Орландо“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И последно писмо, колеги. Докладвам 

ви вх. № ПВР/НС-04-1-1/1 от 7 октомври  2021 г., което ни е 

изпратено от секретариата на Работна група „Избори“ с информация 

за реакции на групи български доброволци във Федерална 

република Германия, които са идентични с тези, които докладвах 

сутринта, и с другите писма, които сме разглеждали, с основно 

искане да се разкрие от Централната избирателна комисия 

специализирана комуникационна и организационна платформа като 

условие за тяхното участие в организацията на изборите и 

включването им в секционните избирателни комисии. Докладвам го 
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за сведение и запознаване. Мисля, че няма смисъл да ги изброявам в 

момента.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли са всички 

доклади?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия.  

Разбира се, трябва всички да сме на разположение, предвид 

че в неделя има втори тур на частичните местни избори на шест 

места.  

Насрочвам следващото заседание за понеделник – 

11 октомври 2021 г. от 10,00 ч.  

Благодаря и приятна почивка! 

 

(Закрито в 18,55 ч.) 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова 

 

   Нина Иванова  


