
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 106 

 

На 20 октомври 2021 г. се проведе извънредно заседание на 

Централната избирателна комисия при следния 

 

Д н е в е н     р е д: 

 

1. Машинно гласуване.  

  Докладчик: Емил Войнов  

2. Проект на решение относно гласуване на хора със 

затруднение с придвижването и увредено зрение в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

  Докладчик: Росица Матева 

2а. Проект на решение относно реда за образуване на секции 

за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

  Докладчик: Елка Стоянова  

3. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

  Докладчик: Росица Матева 

4. Медийни пакети.  

  Докладчик: Димитър Димитров 

5. Гласуване извън страната.  

  Докладчици: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева 

  и Елка Стоянова  
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6. Доклади по ЗДОИ.  

  Докладчик: Гергана Стоянова 

7. Доклади по административни преписки.  

  Докладчици: Севинч Солакова, Росица Матева,  

  Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева, Емил  

  Войнов и Цветанка Георгиева  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

  Докладчици: Росица Матева, Гергана Стоянова 

  и Елка Стоянова  

9. Разни.  

  Докладчици: Димитър Димитров и Любомир 

  Георгиев  

10. Проект на решение относно заличаване на кандидат за 

народен представител.  

  Докладчик: Гергана Стоянова 

11. Проекти на решения относно регистриране на 

наблюдатели.  

  Докладчик: Ерхан Чаушев  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър 

Димитров, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева.  

ОТСЪСТВА: Красимир Ципов. 

 

Заседанието бе открито в 10,32 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

*   *   * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!   

Десет членове сме в Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред:  

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.  

2. Проект на решение относно гласуване на хора със 

затруднение с придвижването и увредено зрение в изборите на 

14 ноември 2021 г. с докладчик госпожа Матева.  

3. Проект на решение относно гласуване на избиратели с 

изтекли документи за самоличност с докладчик госпожа Матева.  

4. Медийни пакети, докладчик господин Димитров.  

5. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов, 

госпожа Ганчева и госпожа Елка Стоянова.  

6. Доклад по Закона за достъп до обществена информация с 

докладчик госпожа Гергана Стоянова.  

7. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Матева, господин Георгиев, госпожа Ганчева.  

8. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Матева, госпожа Гергана Стоянова…  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля и мен да включите, ако е 

възможно, тук.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  

9. Разни с докладчици господин Димитров и господин 

Георгиев.  

Имате ли предложения за допълване?  

Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да ме включите в Административни 

преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Стоянова?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  
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Ако е възможно нова точка или в Административни 

преписки: Проект за решение относно реда за образуване на секции 

за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители.  

РОСИЦА МАТЕВА: Трябва да е нова точка, защото е проект 

на решение.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай моля да прецените дали и 

как да го включите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Говорим за Проект 

на решение за реда за образуване на секция за гласуване на 

избиратели с трайно увреждания с подвижна избирателна кутия. 

Става т. 2а.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? Няма.  

Колеги, моля, режим на гласуване за така предложения 

проект на дневен ред с направените допълнения.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Преминаваме към първа точка.  

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-27-15 

от 19 октомври 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и с него ни 
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предоставят предложение за график за изпълнение на дейностите, 

предмет на Договор № 34 от 1 октомври 2021 г.  

В тази връзка докладвам и постъпила информация от 

главните юрисконсулти при дирекция „Администрация“ с вх. № 

ЦИК-06-29-22 от 18 октомври 2021 г., с която обръщат внимание, че 

все още изпълнителят не е предоставил графика за изпълнение на 

дейностите.  

Според мен в предоставения график, предложен от „Сиела 

Норма“, не са включени всички дейности по договора. Затова 

предлагам писмото да остане за запознаване, като предложеният 

график да бъде допълнен на работна група, след което да се 

предложи за одобряване от ЦИК.  

Докладвам ви постъпило становище от главните 

юрисконсулти в дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-29-23 

от 19 октомври 2021 г. Становището е относно връщане на банкова 

гаранция за изпълнение по т. 7.1 от Договор № 34 от 1 октомври 

2021 г. между ЦИК и „Сиела Норма“. Съгласно т. 7.6 от договора, 

възложителят освобождава гаранциите за изпълнение по т. 7.1 в срок 

от 10 дни след приключване на изпълнението по договора в 

съответната му част и при условие че сумите по гаранциите не са 

задържани или не са настъпили основания за задържането им от 

страна на възложителя.  

По отношение на частичните избори на 3 октомври 2021 г. 

изпълнението по договора от страна на изпълнителя е приключило 

на 12 октомври 2021 г. Централната избирателна комисия е платила 

на два пъти цената по договора като за констатираните 

несъответствия цената е била намалена съгласно протоколно 

решение от 8 октомври 2021 г.  

Във връзка с горното се предлага гаранцията за изпълнение 

по Договор № 34 по отношение изпълнението за частичните избори 

на 3 октомври 2021 г.,предоставено от изпълнителя като банкова 
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гаранция, да бъде върната на изпълнителя или упълномощено от 

него лице в срок до 22 октомври 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на господин Войнов имате ли въпроси към него или по 

преписката? Няма.  

Моля, режим на гласуване за протоколно решение да бъде 

освободена гаранцията в тази част.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– 1 (Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ЦИК-06-11-201 от 19 октомври 2021 г. Писмото е от „Сиела 

Норма“ и е във връзка с изпълнение на задълженията им по т. 1.3 от 

Договор № 19 от 18 юни 2021 г., а именно да бъдат предадени 

знания на специалисти за използване на системния и приложния 

софтуер, както и за модифициране на софтуера за всякакъв вид 

избори без намеса на доставчика и производителя.  

От „Сиела Норма“ предлагат да бъде организирана среща 

между експерти от ЦИК и „Сиела Норма“, на която да бъдат 

предадени знанията на специалистите.  

Предлагам да се съгласува с експертите на Централната 

избирателна комисия начинът на получаване на знанията, след което 

да се покани „Сиела Норма“ да изпълни задълженията си по 

договора, като за получените знания да се изготви констативен 

протокол.  

Колеги, ще възложа на юристите и на експертите към ЦИК да 

изготвят становище по това предложение, след което ще вземем 

решение за начина на получаване на знанията.  



7 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

преминаваме към следващата точка от дневния ред.  

Госпожо Стоянова, заповядайте по т. 2а, ако е готов проектът 

на решение.  

 

Точка 2а. Проект на решение реда за образуване на секции за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, госпожо председател, в папка с мои 

инициали от днес предлагам за гласуване проект на решение № 773, 

който касае реда за образуване на секции за гласуване на избиратели 

с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

Моля да се запознаете с проекта на решение и да го 

подложим на гласуване.  

В първи раздел са общи постулати и право на гласуване с 

подвижна избирателна кутия. Право да гласуват с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември имат 

избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да 

напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно 

помещение, както и избирателите, поставени под задължителна 

карантина или задължителна изолация, но това решение определя 

реда за образуване само на секции за гласуване на избиратели с 

трайни увреждания с подвижна избирателна кутия. За 

карантинираните ще има отделно решение, което ще предложа, след 

като приключим с този проект за решение.  

По Раздел I, ако имате забележки, да ги отразим.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тази дата в Раздел 

II, т. 5 – 30 октомври, това е съгласно Хронограмата ли?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да. Всички дати в решението са 

съобразени с Хронограмата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото има 

постъпило едно писмо, не си спомням на кого е разпределено в 

днешната поща, в което ни обръщат внимание за срок 26 октомври, 

съгласно наше Решение. Не мога да цитирам номера, колеги.  

В т. 6 Приложението е 39.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, моя грешка е. Коригирам веднага.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 7: 

имената на избирателя и ЕГН. Личен номер трябва да отпадне. В 

тези избори гласуват български граждани.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Личен номер и адрес на пребиваване 

също премахвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само ще помоля 

още веднъж да се прегледат изборните книжа дали съответстват на 

номерата.  

А в т. 16 кое е това решение, което се предвижда? Може би е 

решението за назначаване съставите на секционните комисии се има 

предвид.  

Точка 21 дали е вярна?  

Колеги, по този проект за решение има ли бележки? С 

уговорката да се прегледат още веднъж приложенията от изборните 

книжа, да не допуснем техническа грешка.  

Тъй като това е редът за секциите с трайни увреждания, в т. 1 

защо намесваме карантинираните?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: За тях ще има отделно решение. В 

първия раздел казваме, че това решение се занимава само с лица с 

трайни увреждания. А следващия проект, който след малко ще 

разгледаме, когато приключим с този, е за карантинирани.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на 

решение, колеги, има ли други бележки?  

Колеги, ако се връщаме назад към минали избори, нищо не 

пречи, ако някъде сме били недостатъчно ясни или неточни, сега да 

се коригираме.  

Първо, възможно ли е да объркаш избирател с трайно 

увреждане, с избирател, поставен под карантина. Според мен – не. 

Моето мнение е: дори на 11 юли да сме го приели така…  

РОСИЦА МАТЕВА: Единствено в т. 1 се създава 

впечатлението, че избиратели под карантина и изолация могат да 

гласуват и съгласно това решение. Това се опитвам да кажа. Излиза, 

че само тези с трайни увреждания, които са поставени под 

карантина, могат да гласуват съгласно това решение.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Вие не четете цялото изречение: Право 

да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и 

вицепрезидент на имат избирателите с трайни увреждания с трайни 

увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да 

упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, 

поставени под задължителна карантина. Това решение определя реда 

за образуване само на секции за гласуване с трайни увреждания. 

Редът за…  

РОСИЦА МАТЕВА: Защо слагаш и избирателите под 

карантина във възможността да гласуват в тази секционна комисия. 

Те гласуват по друг ред, с друга кутия, с друга комисия. Така с това 

„и“ означава, че по този ред с тази комисия и с тази кутия могат да 

гласуват и поставените под карантина, което се изключва със 

следващите точки. Просто трябва да се спре до трайните 

увреждания, които не им позволява да упражнят… И толкова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Действително този 

проект на решение е аналогичен на Решение № 225-НС от 13 юни 

2021 г. Там също първа точка звучи така, във втора казваме, че това 
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решение се прилага само за трайните увреждания. В трета точка е 

редът за образуване на подвижните секции за карантинирани лица са 

предмет на отделно решение. Но аз по-скоро се питам следното: 

необходимо ли е решението да е дълго и в него да поясняваме в две 

или три точки, че ще има отделно решение за лицата, поставени под 

карантина, като това може да е насочено само към лицата с трайни 

увреждания, а другият проект, който е подготвен, в „относно“ да 

стане ясно, че той е редът за образуване на секции за гласуване на 

избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация и 

в двете решения едното да не препраща към другото, за да не се 

бъркат и избирателите?  

Ако е имало причина да го направим така, аз не мога да се 

сетя. Ако някой си спомня, колеги, кажете. Може наистина да е 

имало основателна причина така да препращаме.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Същите аргументи, което сега се 

коментират, само че тогава беше да се добавят тези тестове, защото 

ги нямаше.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз не си спомням за 

тази дискусия за 11 юли.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Каквото кажете.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не е въпросът 

някой да каже, а да помислим кое ще бъде по-приложимо и ясно 

практически.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Аз също смятам, че независимо какво сме написали на 

11 юли, ако сега преценяваме, че ще бъде по-добър и по-ясен 

определен текст, е хубаво да го съобразим. И моето лично мнение, 

правя го като предложение, е да останат  точки 1, 2, 3 и 4, просто т. 1 

да приключи до „упражняват правото си на глас в изборното 

помещение“. Точка. Иначе с останалата част от изречението 
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създаваме впечатление, че и избирателите, поставени под 

задължителна карантина и изолация могат да гласуват по този ред, 

което се изключва от следващите точки 2, 3 и 4. Това ми е 

предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега гледам, че 

т. 19 препраща към срок по т. 16. А срокът по т. 16 какъв е? Там 

няма срок.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Правя предложение именно в тази 

връзка. Според мен изобщо не ни трябва първи раздел. Бихме могли 

да отстраним целия първи раздел с точки от 1 до 4, като оставим 

съдържанието на точка 1  като водеща точка във втория раздел. И 

това според мен ще бъде достатъчно, за да има яснота за кого се 

отнася това решение.  

Тоест това, което предлагам, е да започва с раздел I – Ред за 

образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, 

като в него се добавя като т. 1 от сегашния първи раздел: Право да 

гласуват с подвижна избирателна кутия имат избирателите с трайни 

увреждания… до „изборно помещение“, без да се засяга изобщо 

въпросът как ще гласуват избирателите, поставени под 

задължителна карантина и задължителна изолация, за които ще 

вземем друго решение. И това е напълно достатъчно според мен, 

защото т. 2, 3 и 4 всъщност са свързани с процедурата за гласуване 

на избирателите с трайни увреждания. Това ми е предложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Имам реплика към колегата Томов в 

следния смисъл. Ако отпадне т. 4 няма да е ясно нито в едното, нито 

в другото решение как се урежда хипотезата, при която избирател с 

трайни увреждания, подал заявление да гласува по реда на това 

решение с подвижна избирателна комисия, и бъде поставен под 
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карантина. Той трябва да бъде изваден от списъка за тази комисия 

и…  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Видях, съгласих се. Точка 4 може да 

остане като т. 2 от следващия раздел. Предлагам самият раздел обаче 

да падне. Държа на това предложение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладчикът 

възприема ли предложенията?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо председател, аз по принцип 

смятам, че всички коментари, които направихме, са в посока на това 

как стилистично да бъде оформено решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По-скоро как да се 

олекоти решението.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предвид обстоятелството, че към 

предходните избори този тип формулировки са били достатъчно 

ясни за адресатите на решението, включително и за нас, ако 

прецените в първа точка бих могла да изчистя последната част от 

изречението, но останалите три точки – втора, трета и четвърта, 

според мен поясняват хипотези, които биха повдигали въпроси, и е 

по-добре да останат като формулировки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам предложение за разместващ 

текст, ако ще се обединим около отпадането на част от текста на 

настоящата т. 1 и да изглежда така: „Избирателите с трайни 

увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да 

упражнят правото си на глас в изборно помещение, имат право да 

гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г.“ Че те имат право, а не че други нямат е 

предложението.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Понеже имаше 

няколко предложения, предимно редакционни, някои текстове да 

отпаднат, други да се разместят, госпожо Стоянова, ще Ви моля да 

ги отразите и след малко ще се върнем към това решение.  

Има ли други бележки по текст, колеги?  

И с препратката на т. 19 към т. 16 също, за да можем да 

видим как се получава финалния текст.  

После ще се върнем на този проект, като бъде качен с 

направените корекции.   

Сега преминаваме към втора точка.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

 

Точка 2. Проект на решение относно гласуване на хора със 

затруднение с придвижването и увредено зрение в изборите на 

14 ноември 2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с моите инициали 

проектът на решението е № 772 и има две приложения към него, 

които традиционно приемаме с това решение. Това е решение, с 

което се определя редът, по който могат избиратели с увредено 

зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборите, 

като единият вариант е да гласуват в избрана от тях секция, или в 

определена такава секционна избирателна комисия от Районната 

избирателна комисия на първия етаж, на удобно място, като начинът 

на определяне на тези секции става и чрез указателни табели, които 

са Приложение 1 и 2 към решението. Виждате го. То определя в 

третия си раздел и гласуването с придружител, като изрично сме 

указали в кои случаи може да бъде допуснато гласуване с 

придружител и в кои случаи придружителят само може да съдейства 

на избирателя да влезе в помещението за гласуване, или да застане 

пред машината, след което избирателят, ако може да извърши сам 

действията по гласуването, трябва да го направи. И са указани 
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мерките, които трябва да бъдат взети, за да могат избирателите с 

увреденото зрение и със затруднението в придвижването да им бъде 

осигурена възможност за гласуване, да бъдат предвидени рампи, 

както и да бъдат информирани къде се намират тези избирателни 

секции, да може да бъде оповестено как могат да подават заявки 

избирателите със затруднения в придвижването, за да им бъде 

осигурен транспорт до сградите, в които ще гласуват. Това са мерки, 

които не са променяни в годините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки по текстовете? Няма.  

Моля, режим на гласуване по проекта на решение относно 

гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в 

придвижването.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

Колеги, Решението е с № 763-ПВР/НС.  

Следващият доклад е по трета точка.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 3. Проект на решение относно гласуване на 

избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок на валидност 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, следващият проект е с проектен № 771. Знаете, че 

съгласно § 10, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, 

да не продължавам по-нататък, че му е дълго наименованието, се 

определи, че по време на извънредна епидемична обстановка и при 
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произвеждане на избори през 2021 г. избирателите могат да 

удостоверяват самоличността си с лична карта или паспорт, 

независимо от изтичане на сроковете им за валидност, след 13 март 

2020 г. Описала съм с кои решения на Министерския съвет е 

удължен срокът на обявената извънредна епидемична обстановка. С 

последното такова решение той е удължен до 30 ноември 2021 г., 

така че изборите, които ще бъдат на 14 ноември и евентуално, ако 

има нов избор, ще бъдат в периода на обявена извънредна 

епидемична обстановка.а  

Така че ви предлагам да вземем това решение, с което да 

укажем, че избирателите, чийто срок на валидност на документите за 

самоличност, е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до изборния ден 

имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Въпросът е дали да добавим тук „и при евентуален нов избор 

в изборите за президент и вицепрезидент“?  

Колеги, остава си текстът на решението, както е предложен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта на решение? Няма.  

Моля, режим на гласуване относно проекта на решение за 

гласуване на избиратели с документи за самоличност с изтекъл срок 

на валидност.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е № 765-ПВР/НС.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам с протоколно 

решение да решим, че ще изпратим това решение на 

Министерството на външните работи, за да бъде разпространено 

чрез дипломатическите и консулските представителства и доведено 
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до знанието на членовете на секционните избирателни комисии и 

извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Преминаваме към четвърта точка.  

Заповядайте, господин Димитров.  

 

Точка 4. Медийни пакети.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

Колеги, ще докладвам една папка с договори, които са ни 

изпратени. Ние всъщност ги утвърждаваме и за всеки един от тези 

договори трябва да вземем отделно решение. Списъкът с договорите 

се намира в папка „Медийни пакети“ и те са към вчерашна дата. Да 

ви припомня само, че те са три договора – единият е за медията, 

другият е за който е заявил такъв договор, и третият е за нас, тъй 

като ние се задължаваме да извършим плащане.  

Започвам с предложение с вх. № НС-24-576 от 19.10.2021 г. и 

е договор между „ВМРО – Национално движение“ и Българската 

национална телевизия. Има описано какви ще бъдат медийните 

услуги, каква е цената на всяка една от тях. Общата стойност на 

договора е 29 163 лв. и 20 ст. с ДДС.  

Предлагам да утвърдим този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Вторият договор, който ще докладвам, е с №  НС-24-574 от 

19.10.2021 г. Това е проектодоговор между „Българска 

социалдемокрация – Евролевица“ и БНТ. Има медиен план, тоест 

конкретно описание на услугите. Стойността на договора е 

29 152 лв. и 80 ст. с ДДС.  

Предлагам да го одобрим.   

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващият договор е с вх. № НС-24-573 от 19.10.2021 г. 

Това е договор между Политическа партия „Пряка демокрация“ и 

Българската национална телевизия. Общата сума на този договор е 

12 000 лв. с ДДС.  

Предлагам да го одобрим с гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Входящият номер на следващото предложение за договор за 

одобрение е НС-24-572 от 19.10.2021 г. Договорът, който предлагам 

да одобрим, е между Българската национална телевизия и коалиция 

„Национално обединение на десницата“. Имаме подробно описан 

предмета на договора. Стойността на този договор е 6000 лв. с ДДС.  

Предлагам да го одобрим с гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващият вх. № НС-24-571 – договор между Българската 

национална телевизия и Политическа партия МИР. Описани са 

интервютата. Стойността на договора е 7500 лв. с ДДС.  

Предлагам да го одобрим.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващите няколко договора са на „Евроком“ и те са по 

кампанията за президент и вицепрезидент.  

Договорът, който докладвам, е с вх. № ПВР-24-36 от 

19.10.2021 г. Той е предложен за одобрение като сключен между 

„Евроком“ и независимия кандидат за президент Марина Орфей 

Малчева. Стойността на договора е 39 853 лв.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Следващият вх. № е ПВР-24-37 от 19.10.2021 г. Телевизия 

„Евроком“ и Инициативен комитет на Росен Пламенов Миленов са 

се споразумели за услуги на стойност 4320 лв.  

Предлагам да одобрим този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  
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Продължаваме с вх. № ПВР-24-30 от 19.10.2021 г. Отново 

„Евроком“  предлагат да одобрим договор с Йоло Денев и Марио 

Филев. Описани са услугите. Общата сума на договора възлиза на 

39 935 лв. и 4 ст. с ДДС.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

С вх. № ПВР-24-39 от 19.10.2021 г. отново „Евроком“ този 

път е предложил да одобрим договор с независимия кандидат за 

президент Боян Боянов Станков-Расате. Общата стойност на 

договора е 39 986 лв. и 40 ст.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

гласуване за този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-34 от 19.10.2021 г. 

е постъпило предложение да одобрим договор между коалиция от 

партии „Национално обединение на десницата“ и „Дарик радио“. 

Стойността, която се предлага да бъде одобрена, е 3006 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-35 ни се предлага 

да одобрим сключен договор между коалиция от партии 



20 

 

„Патриотичен фронт – НФСБ, БДС Радикали и БНДС“ и телевизия 

„Скат“. Общата стойност на договора е 12 996 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме по този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

С това приключихме одобрението на договорите. Имам една 

много дебела папка със запитвания. Предлагам след като намерим 

пауза да продължим със запитванията.  

Преди това обаче, за да приключим нещата, имам още 

десетина договора.  

Имаме предложение с вх. № ПВР-24-33. Това е медийна 

услуга, която ще бъде извършена от Българската национална 

телевизия за Инициативния комитет на независимия кандидат за 

президент Росен Пламенов Миленов. Стойността на договора е 

19 500 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме по този договор.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следват няколко договора на 

„Евроком“.  

„Българският национален съюз – Нова демокрация“ и 

телевизия „Евроком“ предлагат да одобрим договор в размер на 

39 956 лв. и 16 ст. с ДДС. Има медиен план.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № НС-

24-58. „Пряка демокрация“ и телевизия „Евроком“ предлагат да 

одобрим договор на стойност 22 019 лв. и 25 ст. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-580 от 19.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между „Евроком“ и 

„Българско национално обединение“ на стойност 31 008 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Входящият номер на следващото 

предложение е 24-579 и той е да одобрим договор между коалиция 

от партии „Продължаваме промяната“ и „Дарик радио“ на стойност 

10 080 лв. с ДДС.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-46 е постъпило 

предложение да се одобри договор между Инициативния комитет на 

кандидата за президент Росен Миленов и „Фрог нюз“. Описани са 

дейностите по договора на стойност 4000 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последната подготвена преписка 

е с вх. № НС-24-577. Тя е договор за отразяване на предизборна 

кампания, сключен между „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС 

Радикали и БНДС“ и телевизия „Скат“. Цената на договора е 26 611 

лв. и 20 ст. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С това приключвам докладите по 

договорите за двете кампании.  
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Имаме много запитвания за медийни пакети, но нека е в по-

късно време, да свършим и някаква друга работа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

по доклада на госпожа Стоянова в точка  2а. Моля да погледнете 

проекта на решение с нанесените корекции.  

 

Точка 2а. Проект на решение реда за образуване на секции за 

гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна 

избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Проектът е № 773. Моля да обърнете 

внимание на първа, втора и трета точка. Там преработих, съгласно 

предложението на колегата Георгиев, и редуцирах до три точките от 

четири, ако смятате, че в този вариант е подходящо.  

И накрая в т. 19 всъщност препратката е към т. 21 – пет дни 

преди изборния ден, когато лицата с трайни увреждания, въпреки че 

са изтървали 14-дневният срок за подаване на заявления, ако има 

образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, 

могат до пет дни преди изборния ден да подадат заявление за 

включването във вече изготвения избирателен списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли текста дали имате други бележки?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за приемане на 

решението относно реда за образуване на секции за гласуване на 

избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия.  

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

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, това Решение е с № 766-ПВР/НС.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  
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Моля да погледнете и следващия проект, който е за 

карантинираните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Първо, госпожо 

Стоянова, ако ще докладвате този проект на решение, трябва да се 

допълни дневният ред.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Правя предложение за допълване на 

дневния ред с „Проект за решение за гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, 

съгласно Закона за здравето, с  подвижна избирателна кутия в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.“ Като моля да се има предвид, 

че нито в Закона за здравето, нито в Изборния кодекс, нито в някой 

друг нормативен акт има промени в тази връзка, поради което на 

доклад предлагам решение почти на 100% идентично с това, което е 

било прието от комисията за изборите на 11 юли 2021 г. Да, вече 

обсъдихме, че такъв аргумент не е аргумент за приемане, но аз го 

предлагам с оглед на това, че фактическата обстановка не се е 

променила и очевидно решението, което тогава сме приели, е било 

работещо и е позволило на достатъчен брой желаещи избиратели, 

включително в деня на изборите, ако желаят, да си подадат 

заявления за гласуване и да бъдат включени в избирателен списък.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Вижте, аз ще предложа да отложим обсъждането на този 

проект и да го разгледаме още веднъж в работна група.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението на госпожа Стоянова беше дневният ред да се 

допълни с проект на решение относно гласуване на избиратели, 

поставени под задължителна карантина или задължителна изолация 

с подвижна избирателна кутия.  

Предлагам ви това да бъде точка 2б.  
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Има ли други предложения?  

Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.  

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 

(Росица Матева и Цветозар Томов).  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, гласувах против, защото, ако 

обсъдим проекта, както се очертава, ще направя предложение да 

отложим неговото приемане и да разгледаме този казус в работна 

група още веднъж преди да го внесем в залата. Съображенията ми са 

следните.  

Фактическата обстановка на изборите на 14 ноември 2021 г. 

се очертава като много различна, отколкото тази на 11 юли 2021 г. 

Към момента броят на изолираните и карантинираните лица в 

страната е между 110 хиляди и 120 хиляди с тенденция да нараства с 

няколко хиляди на ден. Дали ще бъде такава ситуацията след 

десетина дни, когато вече трябва да вземем на всяка цена решение 

по този въпрос как ще гласуват тези хора, вероятно прогнози за това 

могат да направят здравните власти, но аз искам да ви обърна 

внимание на обстоятелството, че хората, които не подават заявления 

за гласуване с подвижни избирателни секции, остават в 

избирателните списъци по постоянен адрес и имат напълно 

легитимната възможност да гласуват в избирателните секции по 

места. Ако подобни случаи със сигурност са били малко на 11 юли 

2021 г. и не са представлявали някаква сериозна епидемична 

заплаха, предвид това, че общият брой на карантинираните и 

изолираните лица тогава беше под 10 хиляди, очертава се 

ситуацията на 14-и, евентуално на 21 ноември, ако има втори тур на 

президентските избори, да е съвсем различна. Тоест изправени сме 

пред проблема, при който много от тези хора, които са клинично 
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здрави, биха могли, и то много голям брой хора, да гласуват в 

избирателните секции по места и именно поради наличието на тази 

възможност да не се възползват от възможността да се впишат в 

подвижните избирателни секции, защото само тогава те попадат в 

списъка на заличените лица в секциите, в които са.  

Това според мен е сериозен проблем, който изисква 

комисията да го обсъди въз основа на данните, които очертават 

каква ще бъде ситуацията на 14 ноември 2021 г. по-добре, отколкото 

сега. Бихме могли да изчакаме около една седмица с обсъждането на 

този проект, тъй като всъщност той касае хората, които ще бъдат 

карантинирани и изолирани в периода след 1 ноември 2021 г.  

Това са причините, поради които гласувах против това 

предложение за включване в дневния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Макар  че не знам в коя процедура 

сме преди докладчикът да си е представил проекта, но с оглед 

изказаните съображения в отрицателния вот на колегата, аз в 

известна степен бих приела съображението на колегата Томов, но 

може би въпрос към вас, колега, защото така или иначе преминахме 

към обсъждането на проекта.  

По изложените от Вас съображения, очевидно е, че гледате с 

оглед улеснение на българските граждани, които ще бъдат 

карантинирани, и реда за тяхното гласуване. Предлагате ли, защото 

аз считам, че сама по себе си Централната избирателна комисия 

отчита фактите на заболеваемост, съобразява своите решения, но 

предлагате ли да изпратим, примерно, един проект за решение на 

министъра на здравеопазването, с оглед и заповедта, която влиза в 

сила? С оглед на това, че аз лично считам, че ние нямаме 

компетентността и дискрецията да имаме някакви прогнози, въз 

основа на които да отлагаме, защото тези неща се следят от 
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здравните власти с оглед на което са брифингите напоследък, 

доколкото аз съм запозната от медиите.  

Бих приела такива съображения, но считам, че може би с 

оглед изложените от Вас обстоятелства, а и с оглед на това, че 

заповедта не третира по никакъв начин произвеждането на изборите 

и на мен лично не ми става ясно какво се случва с произвеждането 

на изборите, предлагате ли как да го обсъдим? Защо да отлагаме 

проекта? В какъв контекст?  

Иначе аз лично приемам изложеното от Вас като резонно, но 

взимам повод от казаното от Вас, за да обсъдим и тези съображения 

при проекта, който предлага колегата Стоянова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В каква процедура 

сме наистина? Аз не мога да разбера, колеги, днес какво се случва?!  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз изказах отрицателен вот.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отрицателният вот 

е ясно.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колегата Ганчева в каква процедура се 

отказа при отрицателен вот? Като сме започнали да нарушаваме 

процедурата…  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че колегата Ганчева, 

госпожо Матева, не нарушава процедурата, тъй като беше гласувана 

точката и преминахме към нея. Това, че председателят ми даде 

думата по повод проекта на решение, да, извинявам се на колегата 

докладчик, който не го е представил още, но считам, че изначално 

най-вероятно колегата Томов, макар и да наруши процедурата, 

изложи сериозни доводи и съображения в отрицателния си вот. И 

мисля, че може в рамките на изказвания, аз да взема отношение като 

член на комисията.  

РОСИЦА МАТЕВА: Сега и аз ще си взема думата, както го 

правят други членове на комисията, които претендират, че познават 

и Правилника за работа на комисията и държат да се спазват 

процедурите, а самите те не ги спазват. След като сме започнали да 
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говорим с реплики и с дуплики, нека да се довърши процедурата по 

реплики и дуплики. А не на господин Томов в коя процедура сме, а 

пък на госпожа Ганчева има процедура.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много Ви 

моля!  

Аз имам първо въпрос към госпожа Стоянова – поддържате 

ли си проекта на решение?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Предвид разбитите дебати, оттеглям 

предложението за разглеждане на проекта за решение, ще го оставим 

за по-нататък като, ако прецените, може и работна група да 

направим. Засега оттеглям проекта за решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оттеглям си искането.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с доклади по пета точка.  

Заповядайте, господин Томов.  

 

Точка 5. Гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всъщност аз заявих тази точка, но 

имам една разпределена преписка днес, която евентуално след обяда 

мога да докладвам. Мога да я докладвам сега за сведени, но по-добре 

да я докладвам следобед.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Днешното 

заседание трябва да приключи по-рано, заради дезинфекцията.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Във връзка с това, че снощи в 0,00 ч. 

приключи срокът за подаване на заявления за гласуване извън 

страната, предлагам да изпратим писмо до Работна група „Избори“ 

към Министерството на външните работи, в което писмо да 

поискаме заявленията, които са пристигнали в дипломатическите и 

консулски представителства и да бъдем информирани за това в 
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какъв срок Работна група „Избори“ може да изпрати всички 

пристигнали заявления, за да се обработи цялата информация. 

Паралелно с това да изпратим и писмо до „Информационно 

обслужване“ с молба да ни се предаде базата данни.  

Извън това в едно писмо до „Информационно обслужване“ да 

представим, но то ще изисква повече време и няма да може да стане 

в рамките на днешния ден, значи ще бъде в друго писмо, няма да го 

предложа сега, предвид това, че има нужда от обединяване на някои 

заявления, които са за едно и също място, но са разписани по 

различен начин. Да финализираме и този процес. Това са 

предложенията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да изпратим писмо 

до Министерството на външните работи.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: До Външно и до „Информационно 

обслужване“ с молба да ни се изпрати базата данни в момента, в 

който приключат нещата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам, ако колегата 

докладчик приема, в писмото, което е до Работна група „Избори“, да 

посочим „най-късно“, защото считам, че Централната избирателна 

комисия не следва да пита с оглед изтичащия срок и предстоящите 

консултации до кога има възможност Работна група „Избори“ да ги 

изпрати. Напротив, ние имаме писмо още в началото на процеса по 

обработка на заявленията за гласуване, че следва да се изпращат 

незабавно за проверка. И с оглед на това, че базата данни е голяма и 

предстои да вземем решението колкото по-рано, толкова по-добре, 

да изпратим до Работна група „Избори“. Вашето предложение за 

писмо да бъде, че днес, примерно в срок до 16,00 или до 17,00 ч. по 

преценка на комисията, следва в Централната избирателна комисия 

да са постъпили всички писмени заявления, подадени в ДКП-тата на 

хартия, аз да може те да бъдат своевременно изпратени за проверка 
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и най-късно в днешния ден всичко вече да е визуализирано на 

нашата страница, съответно списъкът на потвърдените и 

непотвърдените.  

Ще взема отношение и по писмата Ви до „Информационно 

обслужване“. Да, аз съм съгласна да изискаме базата данни, за да 

няма такава ръчна обработка, каквато направихме на предходни 

избори, но предлагам тя да бъде изискана в работен вариант с 

оцветяване и повдигане, както сме правили в годините, с различен 

цвят по смисъла на чл. 14, за да може направо като ни предадат 

всичко да ни е повдигнато в различен цвят. Примерно там, където 

има 40 заявления, там, където има ДКП, за да може ние при 

приемане на решението по чл. 12 да се ориентираме.  

А по отношение на обединяванията считам, че то следва да 

бъде направено преди да ни бъде предоставена базата данни по 

отношение на наименованията.  

И може би да възложим на сътрудника по гласуване извън 

страната да обобщи всички таблици съгласия и да отдели държавите, 

където липсват данни, или все още се чака съгласие на приемащата 

държава. Това да стане в днешния ден. Най-късно утре да го 

представи на вниманието на комисията, за да може ние да 

предприемем някакви действия, защото там, където няма съгласие, 

ние не можем да разкрием. Ако има такива места, защото към 

момента не знам дали има.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: До края на деня ще стане ясно дали има 

такива места.  

Приемам предложенията на Йорданка, абсолютно смислени 

са. Те са повече свързани със съдържанието на тези писма. Приемам 

ги, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да гласуваме писмо 

до Работна група „Избори“ да ни предоставят заявленията, които са 

подадени в дипломатическите и консулските представителства.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да добавя, че предоставените 

досега заявления са изпратени на „Информационно обслужване“, 

така че ще видим дали изобщо има още, но ще им изпратим писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз останах с 

впечатление да изпратим до „Информационно обслужване“ писмо 

там, където има необходимост от обединяване, заради 

наименованията преди да поискаме базата данни.  

Колеги, във връзка със заявленията за гласуване извън 

страната, подлагам на гласуване предложението на господин Томов, 

допълнено от колегата Ганчева писмо до Работна група „Избори“ 

днес до 16,00 ч. да ни бъдат предоставени заявленията, подадени в 

дипломатическите и консулските представителства с оглед на това 

да можем да ги изпратим за проверка.  

Моля, режим на гласуване, като ще помоля писмото да се 

изпише аналогично, както за предходни избори сме изисквали тези 

заявления.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Аз смятам, че трябва в максимална степен да използваме 

капацитета на хората, които работят в Централната избирателна 

комисия и е въпрос на организация. Това е моето мнение. 

Алекзандър от понеделник, откакто е тук, в 9,00 ч. е на работното си 

място. И според мен трябва да му се възлагат задачи, които са 

предимно техническа обработка на материалите, които са свързани с 

гласуването извън страната, за да не се оставя за последния момент, 

но очевидно може би аз греша някъде.  

В пета точка има ли други доклади при Вас, господин Томов?  

Следващият докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № 

ПВРНС-04-1-1/5 от 19.10.2021 г. в оригинал и в копие. Това е до нас 

и до Работна група „Избори“ по отношение на състава на СИК – 

Ваалс, Кралство Нидерландия. Като е препратено от Работна група 

„Избори“, липсва становище по отношение на това колко члена да е 

съставът на СИК извън страната във Ваалс. Доброволците се 

аргументират с това, че във Федерална република Германия ще бъде 

ограничен броят на секциите, сочат, че в СИК – Аахен, през април и 

юли колко са гласували. С това и с други аргументи, които аз лично 

като докладчик приемам, предлагат да бъде увеличен съставът на 

тази комисия на седем, която все още не е факт.  

Колеги, взимам повод от това писмо. Ние още не сме приели 

нашето решение по чл. 12. Аз ще предложа да върнем това писмо на 

Работна група „Избори“ и точно така да напишем в писмото: 

приложено ви връщаме с молба за изразяване на становище по 

отношение на състава, така предложен от доброволците. Не 

предлагам да изискаме от Работна група „Избори“ предложение за 

състав на СИК, тъй като не сме си приели още решението по чл. 12, 

но правя това предложение да бъде прието непосредствено след като 

станат ясни местата за гласуване извън страната по наше решение. 

Защото практиката от предходни избори показва, че след като ЦИК е 

провела консултациите, съобразила се е с всички предложения до 

момента на провеждане на консултации, след това се правят 

предложения от Работна група „Избори“ за увеличаване, съответно 

намаляване на съставите на СИК извън страната. Аз лично съм 

изразявала становище, че след като са приключили консултациите 

липсва законово основание ние да увеличаваме или да намаляваме.  

За нормалното протичане и организация на изборите за 

гласуване извън страната ви поставям този въпрос на обсъждане 

сега.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Ганчева?  
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Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам предложението на госпожа 

Ганчева. Исках само да добавя това, че има резон в искането да се 

увеличи съставът на комисията във Ваалс, защото в Аахен няма 

секция, а там има доста гласоподаватели, които ще гласуват във 

Ваалс, разстоянието между двете населени места е 5-6 км.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за изпращане на писмото до Работна група 

„Избори“. Със срок?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Незабавно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Със срок: 

незабавно.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В тази точка, ако приемате, колеги, 

ще направя организационни предложения: Деловодството да 

предостави на сътрудника на „Гласуване извън страната“ всички 

преписки, които са постъпили по отношение на съгласието на 

приемащата държава, ако колегата Томов не възразява, с оглед 

предстоящото взимане на решение. И най-късно до следобедната 

част на утрешния ден да ни бъде предоставена обобщената 

информация в табличен вид. Както и всички докладчици по 

гласуване извън страната, признавайки си преписките, да 

предоставим на сътрудника със съдействие на Деловодството да 

обобщи информацията по отношение на постъпили предложения за 

числения състав на СИК извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз мисля, че тези 

преписки, специално за съгласията, са разпределени към Вас, 
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господин Томов, за вътрешна мрежа и обобщаване на 

информацията.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са седмични преписки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тези преписки 

могат да се предоставят на сътрудника.  

Аз имам грижата да възложа на Деловодството тези преписки 

да бъдат предоставени.  

Колеги, предлагам ви на работна група днес в рамките на 

кратко време да се обсъдят всички действия, които трябва да 

предприеме ЦИК до края на седмицата във връзка с гласуването 

извън страната, съобразявайки законовите срокове, текстовете в 

Изборния кодекс, за да може в началото на заседанието след обяд 

всички писма, които трябва да бъдат изпратени до Работна група 

„Избори“, евентуално и до „Информационно обслужване“, да бъдат 

подложени на гласуване и да заминат в спешен порядък.  

Заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да се изпрати писмо до 

Работна група „Избори“, даже до министъра на външните работи: с 

оглед на предстоящото взимане на решение по чл. 12 от Централната 

избирателна комисия и с оглед изтичащия срок по смисъла на чл. 14, 

т. 4 за мотивирани предложения молим своевременно в ЦИК да 

бъдат изпратени всички мотивирани предложения за образуване на 

избирателни секции извън страната. Този текст на писмо предлагам 

до министъра на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли изказвания или 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.  
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В тази точка, госпожо Ганчева, имате ли други доклади? Не.  

Госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

Имам няколко доклада от български граждани извън страната 

и касаят основно заявлението за гласуване в чужбина.  

Първо, ще докладвам писмо с вх. № ПВРНС-22-67 от 

19.10.2021 г., което обаче е на чужд език. Не знам какво съдържа. 

Едно изречение от имейл на физическо лице. Докладвам го за 

сведение, може да го видите в моя папка.  

Докладвам ви въпрос от И.        К.        , вх. № ПВРНС-22-64-

1, с което госпожа К.     а казва, че е подала заявление за гласуване в 

Северна Ирландия, но се оказва, че е подала заявление за град, който 

има идентично име с такъв на друго място, поради което иска да й 

бъдат прехвърлени заявленията.  

Предлагам да й бъде отговорено, че не е необходимо да 

извършва каквито и да било действия по промяна, тъй като като 

лице, което се намира извън страната, български гражданин, има 

право да гласува в избрана от нея секция.  

Още едно запитване от В.        К.            , която се намира в 

Москва. Не е успяла да подаде заявление, защото й излиза 

съобщение, че има заявка със същото ЕГН, а тя твърди, че такова не 

е направила.  

Предлагам да бъде препратено на „Информационно 

обслужване“, за да извършат проверка по казуса, а на лицето да му 

бъде указано, че въпреки че не е успяла да си подаде заявление в 

срока, тъй като той изтече вчера, няма пречка да гласува в избрана 

от нея секция като български гражданин, който се намира извън 

страната. Това е вх. № ПВРНС-22-68 от 19.10.2021 г.  

Докладвам вх. № ПВРНС-22-65 от 19.10.2021 г. Д .                  

И.          твърди, че е подал заявление, получил е потвърждение по 

имейл, че е регистриран за гласуване в чужбина и твърди, че не 

фигурира в избирателния списък.  
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Докладвам го само за сведение, тъй като при положение че е 

получил потвърждение по имейл, че е регистриран за гласуване в 

чужбина, той вече фигурира в избирателния списък, а в случай че по 

някаква причина, въпреки че за мен такава не би следвало да има, не 

фигурира той като български гражданин има право да избере в коя 

секция в чужбина да гласува, без значение дали е подал заявление 

или не.  

Докладвам вх. № ПВРНС-23-27 от 19 октомври 2021 г. от 

Венцислав Великов, който е бил заместник-председател през месец 

април и председател през месец юли в изборни секции в Арлингтон 

Хайтс, Чикаго и очевидно желае да участва и през месец ноември, 

като прави предложение, тъй като тяхната секция „Магура“ в 

Арлингтон Хайтс е била такава, в която са гласували много 

избиратели, за пример дава априлските избори, когато гласувалите 

са били 870, а през юли 520, казва, че състав от пет души, в който е 

била секционната комисия, е недостатъчен за работата на комисията 

с оглед големия брой преминаващи през секцията гласоподаватели. 

Моли това да бъде взето предвид, за да бъдат включени още двама 

души в състава на комисията.  

Докладвам това за сведение и правя предложение, тъй като 

това не е първото предложение от хора, които са били членове на 

секционни комисии извън страната, по такива предложения да 

възложим на сътрудника, който се занимава с избори в чужбина, да 

направи обобщение на всички постъпили такива заявления от 

членове на секционни комисии, които твърдят, че с оглед обема на 

работа е целесъобразно като хора, работещи на терен, съставите на 

тези комисии да бъдат в по-голям брой. Просто да бъдат обобщени 

като информация и тези неща по време на предстоящите 

консултации и когато Централната избирателна комисия приема 

решението си за числеността…  

Да обобщим информацията, тъй като, доколкото си спомням, 

има още поне две-три такива заявления с предложения от хора, 
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които са били по секционни комисии, и които твърдят, че 

числеността… При мен имаше едно, доколкото си спомням, а мисля, 

че съм чувала на доклад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Една част от такива 

предложения идват от Външно.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да го препратим на Външно и копие 

да се предостави на сътрудника.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре. Формулирам за подлагане на 

гласуване да изпратим на Външно всички подобни предложения и 

отделно да възложим на сътрудника да обобщи информацията по 

отношение на местата, за които се предлагат такъв тип промени в 

числеността на секционните комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И да поискаме 

становище от Работна група „Избори“.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, да го препратим, да изчакаме да се 

върне становището и да преценим оттам нататък какво ще правим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на госпожа Стоянова и писмото от господин Венцислав 

Великов, да се изпрати за изразяване на становище на Работна група 

„Избори“ направеното предложение.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да. Последният ми доклад е за преписка 

с вх. № ПВРНС-04-1-1/6 от 19 октомври 2021 г. Писмо от 

постоянния секретар към Министерството на външните работи 

господин Кондов, в което ни препращат писмо от господин              

С.              Н.             – българин, живеещ извън страната. И писмото 
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на Външно гласи: препращаме ви писмо относно искане за 

отправяне на препоръка до партиите за провеждане на срещи с 

българите в чужбина по места във връзка с предстоящите избори. 

Към писмото на Външно е приложен имейлът от господин Н.         . 

По съществото си той отправя предложение с искане на отправяне 

на препоръка до партиите за среща с българите в чужбина по места 

по време на кампаниите им.  

Тъй като считам, че Централната избирателна комисия не 

може да дава такива препоръки, но би могла да информира 

партийните централи, изобщо участниците в изборите за това, че 

има такъв тип желание от страна на българите, живеещи извън 

чужбина, може би бихме могли да препратим с имейл въпросното 

писмо, но, честно казано, нямам конкретно предложение, не знам 

как да процедираме в този случай. Желанието на гражданите, 

разбира се, е добре да стане достояние на участниците в процеса, но 

след като Външно министерство са преценили, че не могат да вземат 

те отношение по това и го препращат към нас, предлагам комисията 

да помисли какво би могло да се направи в случая.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаеми колеги,  аз се учудвам, че 

такова писмо с такова предложение е препратено от Министерството 

на външните работи. В крайна сметка в Изборния кодекс има цял 

раздел, по който ние следим за нарушение на кампанията и не мисля, 

че Централната избирателна комисия трябва, с прости думи казано, 

да казва какво да правят субектите, които се състезават в изборите, 

било то и по отношение на гражданите извън страната. Иначе 

приемам господин С.           Н.           , да, действително той е в 

правото си да иска, търси начин този български гражданин, но, от 

друга страна, Изборният кодекс съдържа и едни разпоредби, които 

по някакъв начин опосредяват и казват какво трябва да правят 
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мисиите на Република България по места – да поддържат връзки с 

българските общности и да им съдействат по някакъв начин.  

Затова по мое мнение, а и по призвание са и нашите 

посланици. И спирам с изказването си дотук.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай, ако останалите колеги 

не възразяват, докладвам това само за сведение. Освен ако не 

предложите друг начин на действие. Според мен и за сведение е 

достатъчно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

имате ли друг доклад?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам друг доклад в тази точка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклад по шеста точка.  

Госпожо Стоянова, имате ли готовност с Вашия доклад? 

 

Точка 6. Доклади по ЗДОИ.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

с мои инициали е налична и подпапка, озаглавена „ЗДОИ“, в която 

са включени материалите по депозирано искане – заявление за 

предоставяне на достъп до обществена информация, направено от 

„Музикаутор“.  

В същата папка можете да се запознаете с протокола по 

работата на комисията, която в петък беше определена да се 

запознае с отправеното заявление и преценка на изисканата 

информация дали същата представлява обществена информация по 

смисъла на Закона за достъп до обществена информация. Има 

изготвен протокол със съответните констатации от комисията, моля 

да се запознаете с него, на база на който също по заключенията, до 

които достигна комисията, има предложение да бъдат отправени във 

връзка със запитването, включено в текста на т. 4 от заявлението за 

достъп, да бъде отправено запитване до трети лица за предоставяне 

на съгласие по смисъла на чл. 31 от Закона за достъп до обществена 
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информация. Да бъде отправено искане за съгласие или несъгласие 

относно предоставяне на копие от документи, които биха засегнали 

техни права.  

В същата папка е наличен и файл, който е наименуван 

„Справка за ЗДОИ“. В него е налична в резюмиран вид справка за 

информацията, за която се касае искането, отправено за 

предоставяне. Беше извършена справка и вътре в резюмиран вид са 

представени данните по исканата със заявлението информация.  

С цел подготовка на решение от Централната избирателна 

комисия във връзка с предоставянето на обществена информация, е 

необходимо, първо, да бъдат отправени запитвания до третите лица 

и в същата тази връзка да бъде изпратено уведомление до заявителя 

по преписката, че срокът ще бъде удължен с 14 дни, както има 

предвидена възможност в закона, с цел получаването на тези 

съгласия или несъгласия от третите лица.  

Предложението ми е да бъдат изпратени такива писма. Има 

приложен в папката съответният текст на запитванията до третите 

лица. Моля да се запознаете и ако бъде одобрено, да бъде гласувано 

с протоколно решение изпращането на тези запитвания, както и 

уведомление до заявителя за удължаването на срока.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова за изпращане на писмо до 

адресатите, от които да се изиска съгласие в качеството им на трето 

лице, моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 3 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова и Камелия Нейкова); против – 8 (Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева).  

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство.  
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Ние в момента гласувахме писмо, което касае само една част 

от заявлението. Очевидно няма да се изпрати това писмо. Но по 

отношение на цялото заявление, което е депозирано в Централната 

избирателна комисия, да се изясни дали изобщо то представлява 

искане по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.  

Госпожа Солакова със спешен доклад в Административни 

преписки.  

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, ще ви помоля да 

гласуваме едно писмо и да го изпратим до седем районни 

избирателни комисии, тъй като не са одобрени предпечатните 

образци на бюлетините.  

23 РИК е одобрила единствено предпечатния образец на 

бюлетината за народни представители, а сега следва да одобри за 

президент и вицепрезидент. Виждате, че при наличие на основание 

да не одобрят предпечатния образец, да уведомят Централната 

избирателна комисия, но говорим за основание за неодобряване на 

предпечатния образец на бюлетината за народни представители, 

като задължително следва да одобрят предпечатния образец на 

бюлетината за президент и вицепрезидент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, втората преписка, която ви 

докладвам, е по докладна записка с вх. № ЦИК-09-418 от 20.10. 

2021 г. и е свързано с искане, което да изпратим до министъра на 

финансите, като поискаме, от една страна, да бъде осигурен 

допълнителен лимит за плащания на Централната избирателна 
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комисия за месец октомври в размер на 10 млн. лв. от полагащия се 

лимит до края на 2021 г. във връзка с изпълнение на ПМС № 305 от 

17 септември 2021 г. за приемане на план-сметката.  

Уведомяваме ги, че на 19.10.2021 г. е сключен Договор № 38 

със „Сиела Норма“ за доставка на 1600 специализирани устройства 

за електронно машинно гласуване, знаем предмета на договора, със 

стойност без ДДС и с ДДС. Договорът предвижда авансово плащане 

не по-късно от 22 октомври и плащането е обезпечено с гаранция в 

пълния размер, цена без включен ДДС. Внесената гаранция под 

формата на безусловна неотменяема банкова гаранция.  

Допълнителните разходи са необходими с цел финансово 

обезпечаване на машинното гласуване в изборите на 14 ноември 

2021 г.  

Освен това посочваме, че Централната избирателна комисия 

има сключен договор със „Сиела Норма“ за осигуряване на 

логистиката с посочени цени по договора без ДДС и с ДДС. Да 

поискаме да се инициира и да се подготви и внесе проект на ПМС за 

одобряване на допълнителни средства по бюджета на Централната 

избирателна комисия за 2021 г. на основание чл. 17 от ПМС № 305 

от 17 септември 2021 г. Разпоредбата предвижда при сключване на 

договори от ЦИК за доставка на допълнителни специализирани 

устройства за машинно гласуване, както и за осигуряване на 

системен и приложен софтуер, включително логистика, техническа 

поддръжка на машините, както и за други материали и съпътстващи 

дейности да се предвидят необходимите средства по реда на чл. 109, 

ал. 3 от Закона за публичните финанси.  

Моля да изпратим писмото до министъра на финансите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад, той е във връзка с прилагането на чл. 109 от 

Закона за публичните финанси, откъдето трябва да се осигурят и 

средствата във връзка с дейностите за машинното гласуване.  

Моля, режим на гласуване по направеното предложение.  



43 

 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия, което ще продължи в 14,00 ч.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 

девет членове. Налице е необходимият кворум.  

Продължаваме с доклади в седма точка. 

Госпожо Матева, заповядайте.  

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, във връзка с изпратено от Централната избирателна 

комисия писмо до всички районни избирателни комисии с молба да 

извършат проверка за коректното въвеждане на данните от 

регистрираните от тях кандидатски листи в системата cik.is-bg.net. 

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали можете да се 

запознаете с резултатите от проверката, като ще видите, че част от 

районните избирателни комисии все още не са изпратили 

информация. Възложила съм на администрацията в отдел „Регистри“ 

да се свърже с тези районни избирателни комисии, които не са 

изпратили информация, за да бъде попълнена. Както виждате, на две 

места две районни избирателни комисии са установили при 

проверката, че са допуснали грешка в поредността на кандидатите. 

Освен че тази проверка е нужна, се надявам и да произведе търсения 

ефект, а именно да нямаме грешен запис в кандидатските листи.  
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В момента това го докладвам само за информиране на ЦИК. 

Когато се попълни цялата информация, отново ще го докладвам.  

Следващият ми доклад е свързан с резултатите от проверката 

на Главна дирекция „ГРАО“, която ви докладвах в неделя. Днес е 

пристигнал и оригиналът с техническия носител, който съдържа 

информацията. В тази връзка припомням, че изпратихме писма до 

съответните районни избирателни комисии, в които бяха 

регистрирани кандидати и по-специално двамата кандидати, за 

които имаше информация, че имат и друго, освен българско 

гражданство.  

25 РИК ни е изпратила писмо с вх. № НС-11-179 от 19 

октомври 2021 г. Те, въз основа на нашето писмо, са изпратили 

информацията до политическата сила, която е издигнала кандидата с 

двойно гражданство, за да предоставят някаква информация, ако 

преценят. С вчерашна дата, по-късно през деня, с вх. № ПВРНС-15-

38 от 19 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия ни 

изпраща информация, че с посоченото решение са заличили Деян 

Милосавлевски като кандидат, за който е установено, че има друго, 

освен българско гражданство, както и кандидата Християна 

Живкова Иванова, която беше с регистрация в повече от два РИК-а, 

ние я обявихме за недействителна и всъщност те са заличили, освен 

в листата, надявам се и в системата cik.is-bg.net да са отразили това 

заличаване.  

Докладвам за сведение в момента тези материали.  

И още един доклад – писмо от „Информационно обслужване“ 

с вх. № ПВРНС-00-37 от 19 октомври 2021 г. В отговор на наше 

писмо ни информират, че вече са направили разделянето на 

кандидатските листи, което ние още вчера установихме в заседание, 

че кандидатските листи за президент и вицепрезидент и 

кандидатските листи за Народното събрание на страницата на ЦИК 

са в отделни булети, така че и това е за сведение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в седма 

точка следващ докладчик е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, съгласно заповед на председателя в 

изпълнение на наше решение беше назначена комисия във връзка 

със заемането на длъжността стенограф и провеждане на процедура 

за заемането на тази длъжност въз основа на обява, докладна 

записка, като комисията е в състав: аз, госпожа Стоянова, господин 

Георгиев, от администрацията господин Ц.           и Р.                        

Ц.          , както и госпожа С.           А.            – стенограф, но поради 

отсъствие по уважителни причини комисията днес се събра с 

резервния член.  

Накратко докладът ми е, че всички съпътстващи документи и 

протоколи са във вътрешната мрежа, а те са именно протокол № 1 и 

протокол № 2.  

Комисията се събра, след като разгледа всички документи на 

кандидатите. Кандидатът е един, подал документи за тази длъжност 

– Л.        Г.        Т.         , като видно от протокол № 1 при първото 

заседание на комисията се установи, че на кандидата му липсват 

документи, съгласно нашите изисквания за необходими документи, 

с които се удостоверява, че той отговаря на минималните 

изисквания за заемането на тази длъжност.  

Кандидатът, видно от протоколите, след заседанието на 

13.10.2021 г., беше уведомен по електронната поща и по телефона. 

Дадени са му разяснения. В тридневния срок, съгласно нашата 

методика и обявление, не постъпиха необходимите документи, 

съгласно нашето обявление и изисквания на конкурсната процедура. 

И днес комисията, съгласно заповедта на председателя, се събра, 

констатира, че не са представени документите и предвид това 

госпожа Л.          Г.            Т.           не се допуска до следващия етап 

на конкурсната процедура, а именно практическия изпит. Предлага 

на Централната избирателна комисия, поради невъзможност да бъде 
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проведен втория етап, да се прекрати обявеният конкурс за заемане 

на длъжността стенограф.  

Като въз основа на доклада ми, ако някой друг колега иска да 

допълни нещо, предлагаме на Централната избирателна комисия да 

утвърди работата на комисията, да прекратим процедурата предвид 

липсата на кандидати, които да притежават и да са представили 

надлежни документи за допускане на втория етап. И протокол № 2 

да бъде публикуван по съответния ред, като се предостави на 

отговорните служители чрез директора на дирекция 

„Администрация“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад имате ли изказвания или въпроси?  

Колеги, ако няма изказвания, подлагам на гласуване 

направеното предложение да одобрим работата на комисията и да 

прекратим процедурата по този конкурс.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

В седма точка, заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, предлагам ви да изпратим едно писмо до 

„Информационно обслужване“ в спешен порядък да ни бъде 

изпратена информация за въведените корекции в системата is-bg.net 

по отношение на кандидатските листи, след 15,00 ч., на който ни 

беше изпратена базата данни, да ни бъдат изпратени всички 

корекции, за да видим каква част от решенията, които районните 

избирателни системи са взели, са въведени в системата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за писмото до „Информационно обслужване“.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, в Административни преписки следващ докладчик е 

господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВРНС-6-7 от 18 октомври. Писмото е от секретаря на 

община Хасково, който задава няколко въпроса, свързани с 

протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали 

на СИК за съхранение в общинската администрация, Приложение 

№ 98-ПВР НС. Обръща внимание, че в т. 3 и в т. 4 от протокола е 

вписано, че в отделни пликове се предава протоколът за предаване и 

приемане на изборните книжа по чл. 215, а този протокол е един. 

Обръща внимание, че в Приложение № 98 не е отбелязано, че се 

предават пликовете с контролни разписки, както и екземпляри от 

финалните протоколи от машинното гласуване и по тази причина се 

налага всичко това да бъде вписвано на реда „Забележка“.  

Аз лично считам, че поставените въпроси са основателни и 

следва, след като уточним опаковането в Методическите указания, 

да обсъдим и евентуално да направим промени в Приложение № 98.  

Предлагам да изпратим писмо до секретаря на община 

Хасково в този смисъл, с което да го уведомим, че ЦИК ще разгледа 

възможността за извършване на изменение и допълнение в 

Приложение № 98.  

Да довърша: предлагам да напишем едно писмо до кмета на 

община Хасково в смисъл, че ЦИК ще обсъди възможността за 

промяна в приложението. Ако не е възможно, ще бъдат изпратени 

указания до общините как да попълват приложението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Определям 

господин Димитров за кратко да води заседанието.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме текста на такова писмо. Ако имате 

някакви други предложения, имате думата.  
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След като няма мнения по направеното предложение, моля да 

преминем към гласуване.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 2 

(Йорданка Ганчева и Севинч Солакова).  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз гласувах против, защото съм 

против изпращането в момента на писмо, в което не даваме яснота 

по въпроса. В случай че докладчикът намира за необходимо, 

подкрепям го в тази насока да направим обсъждането и час по-скоро 

да изпратим указания до всички кметове на общини, на които е 

възложено с писмото на Администрацията на Министерския съвет 

отпечатването на тези протоколи. Затова гласувах против 

изпращането в момента на писмо.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Госпожо Ганчева, имате думата.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също гласувах против не защото 

съм против да разгледаме книгата. Ние по подобни преписки, 

припомням скорошен доклад с подобно съдържание от Работна 

група „Избори“. Освен това традиционна стана в Централната 

избирателна комисия да се правят обсъждания извън микрофон, без 

да се дава думата, когато се иска. Това е още една причина, заради 

която гласувах против.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, по седма точка има ли още доклади?  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям ви 

докладна записка вх. № ЦИК-09-415 от 19.10.2021 г. за представяне 

на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на 

Централната избирателна комисия. Към докладната са приложени 

всички документи, изготвени от главния счетоводител. Същите се 

изпращат в Министерството на финансите чрез уеб базираната 
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информационна система за управление на държавното съкровище в 

срок до 21 октомври, съгласно указание ДДС-04 от 27 септември 

2021 г., и по електронната поща на отговарящия за ЦИК служител от 

дирекция „Държавно съкровище“ в Министерството на финансите.  

На председателя на Сметната палата се изпраща информация 

на електронен носител, декларация за идентичност на 

информацията, копие от индивидуалните протоколи от модул 

„Касови отчети“ и модул „Счетоводни отчети“ от информационната 

система „Управление на държавното съкровище“.  

Предлагам ви да одобрим така представените тримесечни 

отчети и изпращането им до Министерството на финансите и до 

председателя на Сметната палата. И в същото време ви предлагам да 

одобрим и публикуването на тримесечния отчет за касовото 

изпълнение на бюджета, направено с докладна записка с вх. № ЦИК-

09-416 на страницата на Централната избирателна комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, имате думата.  

Предлагам да гласуваме всичките три решения с едно 

гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

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

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– 1 (Йорданка Ганчева).  

Госпожо Солакова, продължете.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение 

писмо по електронната поща с вх. № ПВРНС-15-33/2 от 19 октомври 

2021 г. от 25 РИК. Приложено ни изпращат копие от Решение № 58 

от 19-и за одобряване на графичния файл на образците на бюлетини 

за президент и вицепрезидент и за народни представители.  

Освен това са посочили, че изпращат Решение № 56 и № 57 

за заличаване на регистрацията на кандидатите Християна Живкова 

Иванова и Деян Милосавлевски. Тъй като няма данни да е 
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предоставено и на госпожа Матева, на вас ви го докладвам за 

сведение.  

Предлагам копие да се предостави на ръководителя 

„Регистрация на кандидатски листи“.  

Докладвам ви писмо до изпълнителния директор на 

Печатницата на БНБ – да изпратим искане за предоставяне на 

бюлетините за гласуване в изборите на 14-и за двата вида избори на 

флашпамет в pdf формат за целите на машинното гласуване.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме текста на това писмо.  

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

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

Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

невъзможност да се излъчва заседанието на Централната 

избирателна комисия по технически причини, прекъсвам 

заседанието до 15,30 ч.  

 

(След прекъсването) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Забавянето беше 

поради обстоятелството, че имаше технически проблеми със сайта 

на Централната избирателна комисия и възможността за излъчване 

на заседанията във връзка с чл. 54 от Изборния кодекс.  

По дневния ред продължаваме с Доклади по 

административни преписки.  

Госпожа Георгиева и господин Георгиев имат доклади, които 

не са докладвани в предходната част.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  
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Колеги, получили сме писмо от кмета на община Смолян, с 

което той ни пита за сроковете по назначаване съставите на 

подвижните секционни избирателни комисии за избирателите с 

трайни увреждания. Този въпрос ние уредихме в сутрешното 

заседание на комисията с Решение № 766-ПВР/НС. В този смисъл 

съм подготвила отговор до кмета на община Смолян. В моя папка е. 

Моля да го погледнете и ако нямате възражение, да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на писмо?  

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви преписка с 

вх. № МИ-06-638 от 19.10.2021 г. Това е писмо, което сме получили 

от Постоянната комисия за противодействие на корупцията и 

отнемане на незаконно придобитото имущество към Общинския 

съвет – гр. Брацигово, с което те припомнят на Общинската 

избирателна комисия, че очакват от тях решение по преписка, която 

са им предоставили. Минал е тридневният срок, в който Общинската 

избирателна комисия е трябвало да предостави своето решение.  

До Централната избирателна комисия това писмо е в копие, 

но направих и проверка на сайта на Общинската избирателна 

комисия, от който става ясно, че на 16 октомври 2021 г. с Решение 

№ 189 Общинската избирателна комисия е взела отношение по този 

въпрос, по който е сезирана, и съответно е изпратила необходимите 

писма към институциите, които са засегнати. Така че това ви го 

докладвам за сведение.  

И последно, във връзка с постъпили до момента и 

постъпващи питания за сроковете, свързани със заявленията, които 

трябва да подадат избиратели с трайни увреждания, ви предлагам да 
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качим съобщение на страницата на ЦИК, в което да укажем докога 

са сроковете за подаване на тези заявления.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Георгиева има ли изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, следващ докладчик в тази точка е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам от папката с мои 

инициали две писма от Районна прокуратура – Шумен. Едното е с 

вх. № МИ-09-78, а другото с вх. № МИ-09-79 и двете от 19 октомври 

2021 г. от двама прокурори от Районна прокуратура – Шумен.  

Със съответните постановления и двамата издават 

постановления за отказ да се образува наказателно производство.  

Прокурор Киряков отказва да образува наказателно 

производство за престъпление от общ характер и прекратява 

преписка с вх. № 3284 от 2021 г. по описа на Шуменска районна 

прокуратура, която е образувана по сигнал по отношение на А.               

М.          А.          от гр. Шумен, във връзка с проверки за евентуално 

двойно гласуване.  

И второто е от прокурор Славчева-Петрова от Районна 

прокуратура – Шумен, по отношение на Х.     С.       Х.        също 

постановява, че отказва да образува наказателно производство за 

престъпление от общ характер и прекратява преписка с вх. № 3286 

от 2021 г. по описа на същата Районна прокуратура.  

Предлагам да не обжалваме нито едно от двете 

постановления.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложенията на господин Георгиев има ли изказвания?  
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Моля, режим на гласуване за протоколно решение да не се 

обжалват постановленията, които докладва господин Георгиев.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).  

Следващ докладчик е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви 

предложение за дезинфекция на работните помещения, ползвани от 

Централната избирателна комисия. Докладната записка на директора 

на дирекция „Администрация“ е с вх. № ЦИК-09-419 от 20 октомври 

2021 г. Виждате – изложена е цялата фактическа обстановка със 

справка относно разходваните средства за предишен период. 

Представен е контролен лист. Цялата преписка по получената 

оферта от същата фирма, която е извършвала досега дезинфекцията 

на помещенията на Централната избирателна комисия.  

Предлагам ви да одобрим разход в размер на 2100 лв. с ДДС 

за общо десет помещения при дезинфекция веднъж седмично със 

срок за изпълнение до края на месец декември 2021 г., както и 

разход в размер на 850 лв. и 50 ст. с ДДС за общо три посещения при 

дезинфекция в три последователни дни, считано от 20 октомври. 

Общо 13 посещения с посочената обща сума.  

Тъй като по справката за разходваните средства е видно, 

както и с предстоящите разходи, че те са под 30 хил. лв. без ДДС, 

може да възложим директно на „ЕМ ДЖИ Консулт 2008“ ЕООД за 

извършване на дезинфекцията.  

Моля за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания? Няма.  

Моля, режим на гласуване за одобряване на разходите за 

дезинфекция по докладна записка на директора на дирекция 
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„Администрация“, както и организацията по изпълнението да се 

възложи на директора на дирекция „Администрация“.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви информация, 

която сме получили от главния секретар на Министерския съвет за 

възлагането на изработката на изборни книжа, включително 

протоколи и чернови за избирателните комисии, както и на печатите 

на секционните избирателни комисии. Писмото е с вх. № ПВРНС-

03-6 от 20 октомври 2021 г. За сведение.  

За сведение ви докладвам и писмо отново от главния секретар 

на Министерския съвет относно предложението на 

„Информационно обслужване“ АД за фабричните номера и 

разполагането на маркерите върху протоколите на СИК и РИК за 

предстоящите избори на 14 ноември. Те ни уведомяват, че това 

предложение, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще 

бъде съобразено при изработването на протоколите и изискване за 

това е заложено в техническата спецификация към обществената 

поръчка за изработка и доставка на изборни книжа и материали.  

И само да ви уведомя, че с писмо с вх. № ПВР-03-3/7 от 

19.10.2021 г. получихме копие от писмото на Администрацията на 

Министерския съвет, подписана от главния секретар, до всички 

областни управители и кметове на общини и отделни министри във 

връзка с организационно-техническата подготовка на изборите и 

възлагане на задължения за изработка и снабдяване на секционни 

избирателни комисии, както и на районните с изборни книжа и 

материали. Копие, имах възможност вече да кажа, се намира в зала 

238.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

Административни преписки мисля, че се изчерпиха докладите.  
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Ще ви помоля да се запознаете с проекта за решение, 

изготвен от госпожа Стоянова, относно заличаване на кандидат за 

народен представител в РИК 24.  

Господин Войнов, заповядайте с доклади по първа точка.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило становище от 

юрисконсулт в дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-417 от 

19 октомври 2021 г. относно предоставените документи от „Сиела 

Норма“ с вх. № ЦИК-06-34/1 от 19 октомври 2021 г. във връзка със 

сключване на договора за доставка на 1600 СУЕМГ, които 

докладвах на вчерашното заседание.  

В становището подробно са изброени всички представени 

документи. Всички документи съответстват на изискванията на 

договора и изискванията на възложителя, както и представените 

документи са в съответствие с изискванията на Закона за 

обществените поръчки.  

Във връзка с горното предлагам представените документи да 

се приложат към досието на договора, както и един екземпляр от 

подписания договор да се предостави на „Сиела Норма“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов във връзка с представените документи, които 

бяха изискуеми за договора за доставка на машините за гласуване, 

имате ли изказвания? Няма.  

Моля, процедура по гласуване по направеното предложение.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка със 

задължението на изпълнителя „Сиела Норма“, а именно да 
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предостави до 400 СУЕМГ с инсталирана демо версия, предлагам да 

изпратим писмо на „Сиела Норма“, с което във връзка с 

изпълнението на задълженията им по т. 1.1.4 от Договор № 34, да им 

изпратим списък с 282 броя СУЕМГ с инсталирана демо версия, 

които следва да бъдат доставени до районните избирателни комисии 

в срок до 22 октомври 2021 г. Като в писмото е и списъкът, който 

приехме с протоколно решение преди няколко дни. Те са в моята 

папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по писмото до „Сиела Норма“.  

Отменям гласуването.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като да, ние наистина гледахме 

табличката, и на част от районните избирателни комисии 

увеличихме броя на машините, които бяха поискали, но сега 

виждам, че за София-област са предвидени само шест. Предлагам да 

бъдат поне 10, защото за предходните избори аз лично имах 

обаждане от няколко кметове от общини в тази област. 22 общини са 

в тази област. Не мисля, че само шест машини ще са достатъчни. 

Поне 10 да предоставим на София-област.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

предложено от господин Войнов, с направеното допълнение?  

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.  

Госпожо Стоянова, налага ли се допълване на дневния ред с 

точка?  
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да, госпожо председател. Много 

моля да бъде допълнен дневният ред с нова точка: Проект на 

решение относно заличаване на регистрация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова точка 10.  

И точка 11: Проекти на решения за регистрация на 

наблюдатели.  

Колеги, моля, режим на гласуване за допълване на дневния 

ред с двете точки.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, продължаваме с доклад по новата точка десет.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

 

Точка 10. Проект на решение относно заличаване на 

кандидат за народен представител.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка писмо с вх. № 

НС-15-793 от днешна дата, с което писмо в Централната 

избирателна комисия е представено Решение № 51-НС от 19.10. 

2021 г. на Районна избирателна комисия 24 – София, с което е 

постановено отхвърлително решение по реда на чл. 70, ал. 4 от 

Изборния кодекс относно заличаване на регистрацията на кандидата 

за народен представител Елена Кирилова Ваташка.  

Видно е от самото решение, че в него не са взети предвид 

изричните указания, дадени от Централната избирателна комисия с 

наше писмо № НС-15-755 от 14.10.2021 г. за заличаване на този 

кандидат предвид несъответствията, които бяха установени – 

несъответствия с т. 15 от Раздел III на наше Решение № 578-ПВР от 

23 септември 2021 г. Поради което предлагам проект на решение 

също с текст в моя папка от днешна дата, проектен № 777.  
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Проект на решение, с което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 

т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия да 

отмени Решение № 51-НС от 19 октомври 2021 г. на Районна 

избирателна комисия 24 – София, с което е постановено това 

отхвърляне на заличаване, и да върне административната преписка 

по решението на Районна избирателна комисия 24 – София, като 

укаже комисията да се произнесе с решение за заличаване 

регистрацията на кандидата за народен представител Елена 

Кирилова Ваташка от кандидатската листа на Политическа партия  

„Български национален съюз „Нова демокрация“ в 24 избирателен 

район – София, за участие в изборите за народни представители на 

14 ноември 2021 г.  

Моля да се запознаете с проекта и да бъде подложен на 

гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли бележки? Няма.  

Моля, режим на гласуване за приемане на решение относно 

заличаване на регистрацията на кандидат за народен представител в 

24 изборен район.  

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.  

Колеги, решението е с № 767-НС.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, предлагам ви да гласуваме едно писмо, с което копие 

от решението да бъде изпратено незабавно след подписването му, на 

Районната избирателна комисия за изпълнение. По електронната 

поща, за да не чакаме публикуването му на страницата.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за такова протоколно решение.  

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.  

Колеги, преминаваме към единадесета точка.  

Заповядайте, господин Чаушев.  

 

Точка 11. Проекти на решения относно регистриране на 

наблюдатели.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка 

има два проекта за регистрация на сдружения с посочени 

наблюдатели за изборите на 14 ноември. Текстовете са стандартни.  

Постъпило е заявление с вх. № 3 от 12.10.2021 г. от 

Сдружение „Аз обичам Пловдив“, представлявано от Любомир 

Чакъров – представляващ сдружението за регистрация за участие в 

изборите. Към заявлението са приложени всички необходими 

документи, включително и декларациите за регистрации на двама 

наблюдатели, упълномощени представители на сдружението, за 

участие в страната. Приложени са и съответните разпечатки от 

Агенцията за вписванията, че сдружението е в обществена полза. 

Включително е извършена проверка от „Информационно 

обслужване“ на лицата, предложени да бъдат регистрирани като 

наблюдатели.  

Въз основа на това предлагам на Централната избирателна 

комисия да регистрираме сдружение „Аз обичам Пловдив“ за 

участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

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

съответно да регистрираме и двама упълномощени представители, 

изписани в решението за наблюдение в страната.  
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Предлагам този проект на решение, който виждате пред себе 

си.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение?  

Колеги, моля режим на гласуване по проекта на решение за 

регистрация на Сдружение „Аз обичам Пловдив“ за участие с 

наблюдатели.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Колеги, Решението е с № 768-ПВР/НС.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви и втория 

проект на решение за регистрация на Сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители.  

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 18.10.2021 г. в нашия 

регистър, представлявано от Тодор Гунчев – представляващ 

сдружението. Към преписката са приложени необходимите 

документи, съгласно закона, включително и разпечатка от 

Агенцията по вписванията, че сдружението е в обществена полза. 

Като се иска регистрация и на двама наблюдатели за страната и един 

извън страната. Извършена е проверка от „Информационно 

обслужване“ АД и предложените за наблюдатели отговарят на 

изискванията на закона.  

Поради което аз предлагам да регистрираме Сдружение 

„Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с 

наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като 

съответно регистрираме трима упълномощени представители на 
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сдружението – за страната двама и един извън страната, изписани в 

проекта на решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение относно регистрацията на Сдружение „Федерация на 

независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели 

имате ли предложения по текста? 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.  

Колеги, това Решение е с № 769-ПВР/НС.  

По дневния ред продължаваме с доклади по осма точка.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви само спешния 

доклад за днес. Докладвам ви решение № 10643 от 20 октомври 

2021 г., изпратено по факс в Централната избирателна комисия, с вх. 

№ ПВР-08-12 от 20 октомври 2021 г. То е постановено по 

административно дело № 10493 от 2021 г., образувано по жалба от 

Миглена Цветкова Петрова в качеството й на представляващ 

Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент на републиката Венцислав Атанасов Ангелов и независим 

кандидат за вицепрезидент на републиката Дарина Недева Тодорова 

в изборите на 14 ноември 2021 г. Припомням, че беше обжалвано 

решението на Централната избирателна комисия, което отказахме да 

регистрираме кандидат-президентската двойна поради липса на 

достатъчно подписи в подписката.  

С това решение Върховният административен съд отхвърля 

жалбата, подадена от Миглена Цветкова Петрова. Това означава, че 
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всъщност кандидатската листа за кандидатите за президент и 

вицепрезидент няма да има промяна и може да бъде утвърдена 

бюлетината за президент и вицепрезидент.  Затова го докладвам.  

И другият спешен доклад е вземане на решение да бъде 

упълномощен юрисконсулт Н.      Ж.        да представлява 

Централната избирателна комисия по административно дело 7645 от 

2021 г. на Административен съд – София-град. Подготвено е 

пълномощно, текстът му е в  моята папка. Заседание по делото е 

насрочено за утре, като едновременно с това утре – 21 октомври 

2021 г. от 14,00 ч., на същата дата от 15,00 ч. юрисконсулт Ж.           

ще представлява Централната избирателна комисия и по 

административно дело № 1693 от 2021 г. Затова предложих да бъде 

упълномощен и по това дело да бъде процесуален представител на 

ЦИК юрисконсулт Ж.          .  

Моля за протоколно решение да бъде упълномощен от 

председателя на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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.  

Колеги, продължаваме с доклади по девета точка.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

 

Точка 9. Разни.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да 

изпратим едно писмо до Печатницата на БНБ за съгласуване на 

представения график за предаване на отпечатаните хартиени 

бюлетини за гласуване извън страната. Тяхното писмо е с вх. № 

ПВРНС-26-7 от 20.10.2021 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по това предложение.  

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.  

Колеги, в точка Разни“ ви предлагам във връзка с разменена 

кореспонденция между Централната избирателна комисия, 

Националния дворец на културата, проведената среща с министъра 

на културата, на която присъствахме аз и госпожа Солакова, да 

изпратим едно писмо до министъра на културата във връзка с 

необходимостта от намиране на трайно решение на въпроса с 

осигуряване на подходящи помещения за работата на Централната 

избирателна комисия, като му се изложи фактическата обстановка от 

началото на годината до момент, а именно: предложенията от 

Народното събрание да се използва възможността за настаняване в 

помещения в Националния дворец на културата, да поискаме да ни 

потвърдят валидността на предложението, тъй като то е свързано и с 

разходи, които от предходно проведени разговори стана ясно, че ще 

бъдат направени по бюджета на Министерството на културата, или 

да ни предложат настаняване в помещения, които са в имот 

публична държавна собственост, тъй като си спомняте, че в 

началото на септември получихме индикативна оферта за наем на 

площите, които се предоставят в НДК. Но предвид и 

обстоятелството, че е променено ръководството на Националния 

дворец на културата, трябва да актуализираме информацията, която 

последно ни беше предоставена, за да може ЦИК да вземе своите 

решения по досега направените предложения и да приложим 

описанието на необходимите помещения, както са били 

предоставени и на Народното събрание, и в предходна 

кореспонденция на Националния дворец на културата.  
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Моля ви с протоколно решение да одобрим изпращането на 

писмо до министъра на културата.  

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.  

И, колеги, може би в тази точка да се върнем на писмото, 

което трябваше да изпратим до „Информационно обслужване“.  

Заповядайте, господин Томов.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Във вътрешната мрежа от вчерашна дата в моя папка е качен 

един екселски файл, където са отразени предложенията за 

обединения на наименования, направени от Работна група „Избори“, 

както и други очевидни грешки в изписването, които предлагам 

също да бъдат обединени или да бъдат променени наименованията.  

Предлагам да огледате списъка, да не го чета. Ако има 

въпроси, ще отговоря на тях.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

По представения екселски файл аз лично считам, че на 

доклад през последните няколко дена минаха писма, които бяха 

оттегляни да ги вземем малко преди срока за решението с оглед на 

това да бъде направено улеснението. Така представеният екселски 

файл, незнайно откъде са се появили местата, които следва да се 

обединят и какво точно се предлага, но считам, че не касае само 

наименования, като давам пример с Атина: Атина – площад 

Караискаки, Атина – площад Карайскаки ул. Псарон 4, гр. Атина – 

Юнион Ивкони.  
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Припомням, че на предходни избори Централната 

избирателна комисия беше сезирана с множество писма както от 

български граждани, така мисля, че имаше от Работна група 

„Избори“, където беше поставен този проблем за секциите в Атина и 

традиционно как гласуват. Така че аз лично не се чувствам уверена и 

убедена, че трябва да направим това обединение сега и с каква цел 

го правим. И още повече, ако се предлага, моля колегата докладчик 

да посочи входящия номер, където е обективирано това 

предложение.  

Позволявам си, така или иначе съм взела думата, да взема 

отношение и по другите места. Например за Лондон – Уолтъмстоу, 

има и място Лондон – Уолтъмстоу/Саут Уудфорд. Аз не съм убедена 

и да не създадем повече проблеми, че тези заявления, не е видно от 

лявата колона колко заявления са в тези места и дали може така 

безразборно ние да ги обединим в място Лондон – Уолтъмстоу, дали 

няма да накърним правата на българските граждани, които желаят да 

гласуват извън страната и са посочили това място.  

Тъй като се докладва в последния момент, аз също имам 

необходимост, първо, да се запозная с таблицата. Второ, считам, че 

не касае само промяна на наименование. И трето, нашето 

протоколно решение от предходни избори, колеги, припомням, е – и 

винаги традиционно ЦИК прави така – да правим обединения с 

оглед наименованията с цел улеснение да обединим достатъчен брой 

заявления за гласуване, подадени за едно място, но не с оглед 

обединяването им, а с оглед да не остане нито едно заявление извън, 

примерно, конкретното място, предвид че българските граждани 

извън страната при подаване на заявлението са посочили, примерно, 

наименованието на латиница или са посочили някаква добавка към 

мястото в съответната държава. Като пример ще дам и държавата 

Съединени американски щати. Имахме грама, която изпратихме до 

изпълнителя, който ни поддържа електронното заявление и въобще 
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заявленията за гласуване извън страната, да ги обединим с оглед 

окрупняване именно в услуга на българските граждани.  

Аз лично не виждам по този екселски файл и изразявам 

становище, че не може ние по някакви екселски файлове, вярвам на 

колегата Томов, считам, че е положил труд, но ние, за да имаме 

проследяемост и да няма нещо, което не сме взели под внимание, 

имаме вече двама сътрудника, още повече става въпрос за пет писма, 

които в първата част на заседанието и от три дена ние отлагаме с 

оглед да не направим грешка, а сега ни се представя екселски файл, 

от който аз лично не мога да разбера, не сме длъжни и да помним с 

оглед обема при произвеждане на предстоящите избори 2 в 1 къде 

точно, в кое писмо се предложи това обединяване.  

И другото, ако колегата Томов с този екселски файл има 

предвид да направим традиционното обединяване на различни 

наименования, то аз бих предложила това утре в удобно по преценка 

на председателя време да стане, както е правено – ще извикаме 

представител на изпълнителя, така или иначе с оглед други 

съображения виждам, че може би няма да има готовност за 

решението предвид и обема утре, да извикаме изпълнителя, да 

огледаме в присъствието на членове или на работна група, със 

съдействието на сътрудниците масива и тогава да се обединят тези 

наименования, за да няма някакви грешки. Още повече аз считам, че 

сега следва да изпратим безспорните, там, където има грама за 

обединяване на наименованията, колегата Томов ги докладва, аз 

останах с впечатлението, че това ще правим във втората част на 

заседанието. Иначе лично аз не мога да взема отношение и да 

гласувам нито за, нито не този екселски файл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов.  

Между другото, утре в 14,00 ч. имаме среща с 

„Информационно обслужване“.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нека кажа за протокола – всички 

предложения, които са направени от Външно министерство, са 

отразени в този файл. Освен това другите предложения са направени 

от мен, защото става дума за очевидни неща – за едни и същи адреси 

и различно изписване на тези адреси. Постарал съм се да направя 

това, за да се свърши тази работа, която така или иначе в един 

момент ще свърши, и предвид това, че действително е доста 

напрегнат графикът на нещата, които трябва да се свършат преди да 

приемем решение.  

Какво да добавя? Можем, разбира се, да не вземем сега 

решение, но при всички положения, колеги, когато се изписва два 

пъти по различен начин Benejuzer на латиница, естествено трябва да 

го изпишем на кирилица. Съвсем всички промени, които предлагам, 

са от този тип – или изписани на латиница места, или места, които 

очевидно са на един и същ адрес, за които това, че нямаме сигнал от 

Външно министерство, според мен не ни дава право да оставим тези 

неточности във файла с данни.  

Колкото до конкретната бележка за Атина, трите позиции за 

Атина – площад пл. Караискаки, ул. Псарон 4 са на един и същ 

адрес. Затова са обединени.  

Мога да обясня за всяко защо предлагам обединение, но 

очевидно сега трябва да решим.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да уточним защо го правим. 

Защото очевидно не е само едното да е изписано на латиница, 

другото на кирилица.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има различни варианти на две 

различни изписвания.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Едните са на Външно, другите са 

Ваши. Ама Вие сте ги гледали, а ние сега трябва да слушаме само и 

да вдигаме ръка.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ни най-малко не настоявам за това. 

Ако комисията иска, тогава да отложим приемането.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото до 

„Информационно обслужване“ ще се отложи за друго заседание с 

оглед и на това, че утре имаме предвидена работна среща с 

представители на „Информационно обслужване“, където могат да 

бъдат обсъдени и тези въпроси, свързани с обединяване на местата 

както въз основа на предложения от Работна група „Избори“, така и 

да се запознаят всички членове на ЦИК с пълния списък и дали има 

други места, където трябва да се извърши такова действие. Така че 

няма да подложа изпращането на писмото сега.  

Има ли някакъв спешен доклад, тъй като трябва да се 

ориентираме към приключване с оглед предстоящата дезинфекция 

на залата?  

Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна 

комисия и насрочвам следващото за 21 октомври 2021 г. от 10,00 ч.  

 

(Закрито в 17,28 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенограф:  

  Нина Иванова  

 

 


