
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 110 

  

На 25 ноември  2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия. 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Машинно гласуване.  

   Докладва: Емил Войнов 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват:Цветозар Томов, Йорданка Ганчева  

4. Разяснителна кампания. 

Докладва: Елка Стоянова   

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов  

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Силвия Стойчева, Йорданка 

Ганчева 

7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Елка 

Стоянова  

8. Проект на решения за промени в състава на РИК и ОИК. 

Докладват: Цветанка Георгиева, Силвия 

Стойчева 

9. Проект на решение за поправка на техническа грешка.  

Докладва: Цветанка Георгиева 
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10. Проект на решение за изменение и допълнение на Решение 

№ 542-ПВРНС от 16.09.2021 г. на ЦИК. 

   Докладва: Севинч Солакова  

11. Проект на решение за изменение и допълнение на Изборна 

книга, утвърдена с Решение № 562-ПВРНС от 20.09.2021 г.  

   Докладва: Емил Войнов  

12. Проект на решение за регистрация на наблюдатели.  

Докладва: Георги Баханов  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил 

Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов. 

ОТСЪСТВА: Гергана Стоянова 

 

Заседанието бе открито в 10.15 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!   

В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.  

В платен отпуск е Гергана Стоянова.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред.   

1. Машинно гласуване.  

Докладва: Емил Войнов 

2.Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Йорданка 

Ганчева, Eлка Стоянова  

4. Разяснителна кампания. 
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Докладва: Елка Стоянова   

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладва: Силвия Стойчева, Йорданка 

Ганчева 

7. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Елка 

Стоянова  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил 

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

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветозар Томов); против – 

няма.  

Колеги, аз ви предлагам първо да започнем с доклад на 

госпожа Стоянова по точка четвърта, за да може да се одобрят 

материалите, които трябва да бъдат излъчвани колкото се може по-

дълго време.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 4. Разяснителна кампания. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка разяснителна кампания от днес има 

качени няколко файла. Първата папка е симулаторът, който трябва да 

погледнете и ако бъде одобрен, предлагам още днес да бъде качен на 

сайта на Централната избирателна комисия. Под него се намира банера, 

който е предвиден за разпространение в публичното пространство за 

сайтовете с медиите, с които работим. Конкретно за нашия сайт 

предлагам визията на бутона разяснителна и бутон симулатор да бъдат 

такива, каквито бяха в предходната кампания. На заглавната страница 

на сайта на ЦИК да има бутон разяснителна кампания в сините цветове 

и бутона симулатор в бяло, за да са контрастни един от друг, така както 

изглеждаха на предходни избори, с цел избирателите да не се лутат и 
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понеже познават този тип визия, да им е по-лесно да се ориентират. 

Синият банер е предназначен за сайтовете на медиите, с които работим 

и от там директно ще се отваря въпросния симулатор, който е в 

подпапка симулатор завършен.  

Докладвам всичко наведнъж, за да може комисията да се 

запознае и ако има нещо след това да го обсъждаме.  

Има още два файла. Единият е триминутен разяснителен клип, 

насочен към избиратели, с който се проследяват стъпките на гласуване 

с машина в следващите избори. Там особеностите са две в едно и целта 

е избирателят да е максимално улеснен в последователността и 

хронологията на действията, които извършва пред машината.  

И в последното са нанесени всички корекции, които сме 

обсъждали в петък за 45-секундния анимиран клип, който отново е 

насочен към разясняване правата на избирателя за гласуване с машина 

в два вида избори и повтаря абсолютно идентично екраните на 

машината за гласуване.  

Моля, да се запознаете и да ги обсъдим, за да могат още днес да 

бъдат публикувани, където е необходимо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

предлагам да започнем така, както ги докладва госпожа Стоянова със 

симулатора.  

Колеги, със симулатора и с банера, който е във вътрешната 

папка, запознахте ли се всички.  

Имате ли бележки, предложения по съдържанието.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че всички се запознахме. 

Предлагам бележките, които направихме, да бъдат отразени до края на 

обедното заседанието и да го одобрим. Сега да прегледаме 45-

секундния клип, за да може да бъде изпратен да се излъчва.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля, да погледнете файла с име 

машинно – 30 секунди. Всъщност това е 45-секундния клип. Името на 

файла е объркано. Това е за окончателно одобрение. Ако не намирате 

нищо в него, да го гласуваме и да го изпращаме за разпространение по 

медиите.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете още веднъж този клип, за да може да започне неговото 

излъчване.  

Колеги, имате ли предложения по 45-секундния клип, нещо 

което смятате, че трябва да се коригира. Няма. 

Моля, режим на гласуване за одобряване на 45-секундния клип  

машинно гласуване за протоколно решение за неговото одобряване и 

предоставяне на съответните доставчици на медийни услуги за 

разпространяване и излъчване. Може би и на нашата страница да се 

качи.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил 

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

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, следващият материал – БНТ клип машинно. Моля, да се 

запознаете с него. После ще се върнем за симулатора, след като бъдат 

отразени корекциите, така че в по-късната част на заседанието ще се 

върнем на тези два материала. А по отношение на 45-секундния клип, 

госпожо Стоянова ви моля незабавно да се изпрати за излъчване.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да уточня,  45-секундния клип тръгва 

за разпространение и двата бутона на нашия сайт – разяснителна 

кампания и симулатор, също днес ще бъдат качени, след като бъде 

готов и симулатора с последните уточнения.  

Колеги, започваме с точка първа от дневния ред.  

Господин Войнов, имате ли готовност или по-късно. Ако искате 

по-късно, за да не се връщаме многократно.  

Колеги, малко по-късно с тази точка.  

Преминаваме към точка втора.  

 

Точка 2. Медийни пакети. 

Заповядайте, господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договори, които са 

депозирани при нас. Първият от тях е договор постъпил с вх. № НС-24-

671 от 22.10.2021 г. Той е между политическа партия „МИР“ и Екрип 
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медия. Екрип медия е всъщност вестник „Стандарт“. Стойността на 

този договор е 500 лв. без ДДС или 600 лв. с ДДС.  

Моля, за одобрение на този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, моля режим 

на гласуване за одобряване на договора.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който докладвам 

е по преписка с вх. № НС-24-648 от 22.10.2021 г. Той е сключен между 

Уебграунд и Национално обединение на десницата. Стойността на 

договора е 2500 лв. с ДДС.  

Моля, за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-661 от 22.10.2021 г. 

имаме предложение да одобрим договор между политическа партия 

„МИР“ и Радио К-2, което е „Анаили Мили“ ООД. Стойността на 

договора е 4512 лв. с ДДС. 

Моля за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване за одобрение на договора.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-659 от 22.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между Телевизия 

„Евроком“ и политическа партия „Правото“. Стойността е 11 664 лв. с 

ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24 658 от 22.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между политическа 

партия „Русофили за възраждане на отечеството“ и телевизия 

„Евроком“. Стойността, за която са се договорили страните, е 

11 628 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване за този договор.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-657 е постъпило 

предложение да одобрим договор между политическа партия 

„Българска прогресивна линия“ и Телевизия „Евроком“. Стойността е 

8208 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за този договор.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 
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Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото предложение е с вх. 

№ НС-24-656 от 22.10.2021 г. Предмет на този договор е отразяване на 

кампанията от радио и телевизия „СИТИ“ и Партия на зелените. 

Стойността, за която страните са се договорили, е 3998 лв. и 40 ст. с 

ДДС.  

Моля, за одобрение на този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-655 от 22.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между радио „Енерджи“, 

което е R-22- ЕООД и Партия на зелените. Стойността на договора е 

3309 лв. и 42 ст.  

Моля, за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

 ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-654 е постъпило 

предложение да одобрим договор между радио и телевизия „СИТИ“ и 

Партия на зелените. Стойността на договора е 1569 лв. 78 ст. с ДДС.  

Моля, за одобрение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 



9 

 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-653 от 22.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между Радио „Нова Нюз“ 

и Партия на зелените. Стойността на договора е 1090 лв. 80 ст. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-652 е постъпило 

предложение да одобрим договор между „Офф Медия“ АД и 

Политическа партия „Глас народен“. Стойността на договора е 35 768 

лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване за този договор.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-651 е постъпило 

предложение да одобрим договор между Фронт нюз и коалиция 

„Национално обединение на десницата“. Стойността на договора е 

2500 лв. с ДДС.  

Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-649 от 22.10.2021 г. 

Това е предложение да одобрим договор между политическа партия 

„Русофили за възраждане на отечеството“ и Радио „К-2“. Стойността на 

договора е 4992 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-660 от 22.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договора между TV-1 и 

политическа партия „Пряка демокрация“. Стойността на договора е 

5980 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № 24-650 е постъпило 

предложение да одобрим договор между политическа партия „МИР“ и 

Уебграунд ЕООД. Стойността на договора е 12 000 лв. с ДДС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това беше последният договор. Има 

20 запитвания, но предлагам в по-късно време да ги отложим.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка трета.  
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Точка 3. Гласуване извън страната.  

Господин Томов, заповядайте.  

ЦВЕТОЗАР  ТОМОВ: Колеги, докладвам ви писмо № ПВРНС-

23-56 от 24.10.2021 г. То е мотивирано предложение за числения 

състава на секцията в Уочестер парк Лондон, Обединено Кралство 

Великобритания и Северна Ирландия. Подписано е от местните 

доброволци.  

Докладвам го за сведение, както се докладват и другите писма с 

подробно съдържание, тъй като те са изпратени и до Министерството 

на външните работи. Няма необходимост да ги препращаме до 

Министерството на външните работи, които би трябвало чрез ДКП-тата 

да организират тази работа.  

Докладвам ви писмо № ПВРНС-00-49 от 24.10.2021 г. То е 

подписано от И.   Г.       от „Информационно обслужване“ АД. 

Информират ни относно направените промени при обработката на 

заявления за гласуване извън страната, изразяващи се в корекция на 

места за гласуване, обединяване на места за гласуване. Поставят 

въпроса за няколко проблема в частта Германия преди всичко, става 

въпрос в случаите, където имаме няколко места за гласуване, както е в 

частта Германия, по какъв начин да бъде определено кои да са местата. 

Има един във Великобритания и два в САЩ. Във всички тези случаи, 

където на един адрес има две секции, са отбелязани с 1 и 2 какъв да 

бъде подходът.  

В тази връзка ще предложа да вземем решение да се качват на 

обявеното място с индекс единица. Такова е становището и на 

Министерството на външните работи. Списъците са на едно и също 

място. Как точно ще процедира дипломатическото и консулското 

представителство. Дали да разделят списъка по азбучен ред, каквато 

практика имат, места или в едната секция да бъде списъкът.  

След обсъждането оттеглям предложението си за протоколно 

решение. Предлагам за сведение това писмо.  

Колеги, искам да предложа да вземем протоколно решение за 

изискване на избирателните списъци, списък със заявления, които да 
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бъдат предадени от „Информационно обслужване“ АД, за да бъдат 

препратени към Министерството на външните работи.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Допълвам колегата Томов. Да бъдат 

изискани обобщените данни, след извършване на проверка, само за 

лицата, които имат избирателни права в предстоящите избори, от 

изпълнителя с цел да бъдат предадени на Министерството на външните 

работи за избирателните списъци като писма от такъв род, какъвто 

докладва току-що колегата Томов. Доколкото разбрах, той предложи да 

остане за сведение, но може да има пояснителна част при предаването 

от нашия изпълнител за улеснение на Министерството на външните 

работи.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това допълнение. Мисля, че 

освен това, това трябваше да бъде само определените с Решение № 792. 

Да добавим и това.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на господин Томов, допълнено от госпожа Ганчева, имате 

ли друго предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Емил 

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

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Получили сме писмо № ПВР/НС-04-1-37 

от 24.10.2021 г. от Министерството на външните работи. Това писмо е 

подписано от господин Калин Анастасов – заместник-председател на 

работна група „Избори“ в МВнР. В него се съдържа молба.  

Във връзка с приетото ни Решение 792-ПВР/НС от 23.10.2021 г. 

господин Анастасов ни информира, че изпраща списък на 

избирателните секции извън страната с формирани номера на секциите 

и предложение за числеността на секционните избирателни комисии, 

местата за машинно гласуване и броя на машини за всяко едно от тях. 

Информацията в приложената таблица е формирана на база становище 
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на дипломатическите и консулски представителства, предложения на 

българските общности и анализ на Работна група „Избори“ към МВнР.  

Приложена е таблица с тези данни за местата, определени по 

Решение № 792. Може да разгледате.  

Писмото съдържа молба Централната избирателна комисия да 

преразгледа Решение № 792-ПВР/НС. Единствено по отношение на 

една секция на записа Истанбул – Община Арнавуткьой /Хадъмкьой/. 

Като аргументът за това искане е предложението за обединяване на 

този запис Истанбул – Община Арнавуткьой /Хадъмкьой/ с Истанбул – 

Арнавуткьой с мотив, свързан с това, че Хадъмкьой не е отделно място, 

а пояснява допълнително къде в община Арнавуткьой се намира 

секционната  избирателна комисия, а не отделно място.  

Записът Истанбул – Община Арнавуткьой /Хадъмкьой/ се 

отнася към вече определеното с Решение № 616-ПВР/НС място 

Истанбул – Община Арнавуткьой, където беше гласувано и на 

миналите избори.  

Проведен е диалог с местните български дружества и 

предложението идва от Генералното консулство в Истанбул и от 

местните дружества. В крайна сметка то е, че е достатъчно да бъдат 

образувани две секции в тази община и те да бъдат назовани Истанбул 

– Община Арнавуткьой и Истанбул – Община Арнавуткьой /Хараччъ/.  

Ако си спомняте, при обсъждането на Решение № 792 имахме 

съмнение, че може наистина да се окаже, че Арнавуткьой /Хадъмкьой/ 

е основното място, тъй като имаше само четири заявления, подадени 

общо за Община Арнавуткьой. Адресът на избирателната секция е в 

квартал Арнавуткьой. В този смисъл, аз предлагам да се съобразим с 

искането изразено в тази молба. Но нека първо да го обсъдим, щом и 

местната общност твърди, че няма нужда от тази секция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да го оставим за по-

късната част на заседанието, за да се запознаят всички, както и с 

приложения списък. Може би е добре да се запознаем и със списъка, 

който е приложен към писмото с номерата на избирателните секции. 

Предложението за брой членове на секционни комисии, там където ще 

има една или две машини за гласуване. Защото във връзка с 
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консултациите, тази информация трябва да бъде взета предвид от 

Централната избирателна комисия.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам това предложение. Имам още 

две - три преписки, ако може след обяд да ги докладвам.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа има 

проект на писмо до господин Кондов по отношение на писмото, което 

докладвах във връзка с представеното удостоверение по чл. 263 и със 

становище на господин Цачев по проекта на удостоверение. Аз съм 

съгласна с изразеното от него.  

В предложения проект на писмо има становище по отношение 

на въпросите, които се поставиха за удостоверението по чл. 263 с вх. 

№ ПВРНС-04-1-28 от 20.10.2021 г. Като те се припокриват с изразеното 

от нас становище на предходните избори. Ще предоставя и копие на 

писмото за съобразяване и преценка, когато обсъждаме методическите 

указания за извън страната, дали да включим и текст, както иска 

Министерството на външните работи по отношение на 

удостоверението по чл. 263 и в методическите указания. И отделно, в 

писмото бяха поставени въпроси и за гласуването с изтекли документи. 

Но ние имаме решение по този въпрос. Доколкото си спомням, то беше 

изпратено с писмо и на Министерството на външните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте 

ли проекта на писмо до Министерството на външните работи. Имате ли 

бележки по него.  

Ако няма, моля режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ЙОРДАНКА  ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото на 

Министерството на външните работи по отношение на изборните книги 

за евентуален втори тур, с вх. № ПВРНС-04-1-25 от 18.10.2021 г., което 
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отложихме, за да се разглежда в работни групи. Копие е предоставено 

от господин Томов.  

Предвид изразеното становище и съгласуване на проекти на 

книжа до Администрацията на Министерския съвет считам, че не 

дължим отговор на това писмо. Докладвам го за приключване на 

преписката. А при евентуалното произвеждане на втори тур, ние между 

двата тура ще си дадем указания към работна група „Избори“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, в 

гласуване извън страната, заповядайте.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам първо две преписки, които са за 

сведение. ПВРНС-23-46 от 23.10.2021 г. и ПВРНС-23-47. Едното е от 

Йона Миткова, която във връзка със секция в Лондон иска промяна в 

числения състав на секцията. А другото е отново от Великобритания от 

Людмил Василев, по същия начин за секцията, претендира за друг брой 

членове.  

Докладвам ги само за сведение, тъй като са свързани с 

предходни доклади на колегата Томов в тази връзка.  

Докладвам писмо с № ПВРНС-04-01-13-4 за сведение. Това е 

информация по държави за приложимите ковид мерки към настоящия 

момент.  

Докладвам го за сведение и запознаване, тъй като тази 

информация е публикувана на сайта на Министерството на външните 

работи, а и по същността си представлява променлива информация. На 

този етап за запознаване и сведение е достатъчно да бъде докладвана.  

Докладвам преписка с № НС-23-681/48 от 24.10.2021 г. Това е 

писмо от гражданин, който се жалва за две секции във Великобритания.  

Докладвам го в момента за запознаване, като нищо не мога да 

кажа в момента, тъй като не съм извършила проверка. Става въпрос за 

две секции в Реинс парк и Балъм – Великобритания, като се твърди, че 

има подадени заявления съответно 45 и 42, а няма образувани секции. 

И се иска в жалбата молбата да бъде разгледана и Решение № 792 да 

бъде допълнено с пропуснатите секционни избирателни комисии. На 

този етап докладвам само за запознаване.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка пета.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, писмо ПВРНС-03-7/2 

от 22.10.2021 г. От Администрацията на Министерския съвет са ни 

изпратени по три боря предпечатни образци на протоколи. Описани са 

подробно в самото писмо.  

След преглед на същите във вътрешната мрежа се намира и 

проект на отговор с предложение Централната избирателна комисия да 

одобри предпечатните образци на Приложение № 108-НС-Х и № 109-

НС-М. А по останалите образци да направим съответно бележки, 

включително да обърнем внимание по отношение на Приложение 

№ 110, № 111, № 117-НС, относно неприключилото съдебно 

производство по жалба на независим кандидат.  

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.  

Моля, да го видите и да го гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

писмото имате ли бележки или въпроси? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в изпълнение на договор № 37 с 

Печатницата на БНБ за отпечатване на хартиените бюлетини ви 

предлагам да изпратим справка за упълномощените лица за получаване 

на бюлетините за изборите на 14 ноември 2021 г. Проектът на писмо, 

ведно с приложената справка, е във вътрешната мрежа.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте 

ли писмото до изпълнителния директор на Печатницата на БНБ и 

министъра на финансите.  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувано писмо ПВРНС-26-11 от 22.10.2021 г. Във връзка с наше 

писмо-искане до Печатницата на БНБ получихме на електронен 

носител и знаете, че е гласувано предаването на „Сиела Норма“ АД на 

електронен носител в PDF формат образците на бюлетини.  

Докладвам ви формално за сведение, за съхранение в касата на 

председателя на електронния носител.  

Колеги, докладвам ви писмо от Главна дирекция „ГРАО“. 

Получили сме резултатите от проверката за гласуване в нарушение на 

правилата на Изборния кодекс в частичните избори за кметове на 

03.10.2021 г., съответно втори тур на 10.10.2021 г.  

Докладвам ви го за сведение с вх. № ЧМИ-04-7 от 23.10.2021 г., 

да се предостави на ръководителя на администрацията за изготвяне на 

съответните проекти на писма, без да пречи това на работата по 

организацията на изборите за 14.11.2021 г.  

Докладвам ви за сведение. Получили сме копие от заповед на 

кмета на община Борован за определяне на помещения за съхранение 

на изборните книжа.  

Писмо ПВРНС-06-13 от 21.10.2021 г. Ще го предоставя на 

господин Войнов, при когото също има такива заповеди за изменение 

на адресите на избирателните секции, да докладва заедно изпращането 

им за съобразяване на „Сиела-Норма“ АД и на „Информационно 

обслужване“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик в тази точка е господин Ципов. Заповядайте.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-09-88 от 

21.10.2021 г. Постановление на териториално отделение – Дупница, 

към Районна прокуратура – Кюстендил, с което ни уведомяват, че има 

образувана преписка, относно евентуално извършено престъпление по 

чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс от лицето С.      Т.       В.        



18 

 

затова, че не е имал право да упражни правото си на глас, избирателна 

секция 008, гр. Кочериново, област Кюстендил, поради това, че 

постоянния му адрес е в гр. Благоевград и е упражнил правото си на 

глас в същата секция. Районната прокуратура – Кюстендил, ни 

уведомява, че има образувана преписка под съответния номер по описа 

на Районна прокуратура – Кюстендил, която касае също упражняването 

на глас от страна на същото лице на изборите за кмет вече на 

03.11.2019 г. в същата секция. Като постановлението гласи, че 

преписката под съответния номер 3793 от тази година се обединява с 

преписката под съответния номер от 2021 г. И двете по описа на 

Районна прокуратура – Кюстендил.  

Докладвам за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви, ако прецените, не 

съм написала текст на писмо, защото не знам дали ще се съгласите на 

това, което ще ви предложа. Да изпратим писмо до министъра на 

здравеопазването и до главния държавен здравен инспектор във връзка 

със ситуацията в страната със заболеваемостта от ковид 19 и все повече 

обсъжданите в общественото пространство може би необходими 

допълнителни мерки, които ще бъдат въведени за справяне с 

пандемията. И с оглед предстоящите избори, да информираме 

министъра на здравеопазването и държания главен инспектор, че 

Централната избирателна комисия смята за редно, ако бъдат обсъждани 

със здравните органи мерки, кои биха по някакъв начин засегнали 

изборния процес на 14 ноември, че първоначално трябва да бъдат 

обсъдени като мерки и като начин за прилагането им с Централната 

избирателна комисия. Включително и да ги поканим на среща при нас, 

за да се обсъди въпросът за провеждане на изборите. И ако сте 

съгласни, да изпратим такова писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Подкрепям изразеното становище по 

отношение на среща и разговори на тази тема. Тъй като ние смело, чрез 
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нашите говорители казваме, че здравният сертификат към настоящия 

момент не се изисква. Но в крайна сметка наистина до настоящия 

момент здравните власти по никакъв начин не са се свързали с нас. На 

предходни избори, припомням примерно през м. април, когато също 

имаше пик, имаше срещи в Централната избирателна комисия, 

обсъждания на въпроси. Така че аз ще подкрепя едно такова писмо. Не 

разбрах, дали колегата Матева предлага в писмото да изразим покана за 

среща.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предложих включително да ги поканим 

на среща не само здравния министър и държания главен инспектор, 

които определят мерките съгласно Закона за мерките по време на 

произвеждане на избори, но и други специалисти по преценка, с които 

да се обсъди.  

А по отношение на това, че като говорител изразявам, а аз 

смятам, че преди брифинга онзи ден обсъдихме тук, какво да бъде 

нашето становище във връзка с множество запитвания и от медии, и от 

граждани, ще бъде ли необходим зелен сертификат, за да се гласува, 

включително и за членове на секционни избирателни комисии. 

Съгласно мерките, които са ни изпратени на 08.10.2021 г. са в моята 

вътрешна папка, които са утвърдени от здравния министър и от 

държавния главен инспектор, както и във връзка със заповедта, която е 

в сила. Тогава се обединихме цялата Централната избирателна 

комисия, че категорично не могат да се изискват към момента съгласно 

действащите административни мерки – здравен сертификат.  

Аз лично се притеснявам, слушайки какво се обсъжда в 

общественото пространство и по телевизиите, че е възможно да се 

предвидят и други мерки, които по някакъв начин да засегнат изборния 

процес. А ми се струва, че може на тези срещи да обсъдим евентуално 

необходимостта, при желание на членове на секционни избирателни 

комисии, които са имунизирани за изборите на 4 април 2021 г., да им се 

постави и трета доза. И дали да го организира Централната избирателна 

комисия или всеки член на секционна избирателна комисия сам да го 

направи.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Матева, не беше критика към 

говорителите. Напротив, единственото, което може да изрази 

Централната избирателна комисия към настоящия момент е това. Но с 

оглед ситуацията в страната, да естествено, че може би има нужда и 

трябваше да сме ги потърсили досега за разговор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания?  

Аз също ще подкрепя предложението на госпожа Матева, тъй 

като от изявления на министъра на здравеопазването, че към настоящия 

момент зеленият сертификат няма да се изисква за изборите. Но ако 

обстановката се усложни, може да се помисли и за други мерки. Това 

води към мисълта, че ако такива мерки бъдат предвидени, е в спешна 

необходимост това предварително да се направи. А и нормалният ход 

на нещата е да се обсъди с Централната избирателна комисия, така че 

аз ще подкрепя изпращането на това писмо до министъра на 

здравеопазването.  

Имате ли други предложения или изказвания?  

Колеги, моля да гласуваме изпращането на писмото, което 

предложи госпожа Матева до министъра на здравеопазването, 

държавния главен инспектор и да допълним адресатите с 

вицепремиера, който отговаря за изборите, министъра на вътрешните 

работи.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

(Красимир Ципов)  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви мисля за втори 

път преписката, която ни изпрати господин Гетов – главен директор 

на Дирекция „Гражданска регистрация, административно 

обслужване“, във връзка с допълнителната проверка на кандидатите, 

които бяха регистрирани на мястото на заличени кандидати, след 

като бяхме изпратили базата с данни за регистрираните кандидати за 
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народни представители. Входящият № е НС-04-03-140 от 

24.10.2021 г.  

За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По тази точка 

мисля, че няма други докладчици.  

Колеги, връщаме се към точка първа.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две 

постъпили писма с вх. № ПВРНС-23-54 и ПВРНС-23-55 от 

24.10.2021 г.  

Писмата са от „Сиела-Норма“ АД и с тях ни изпращат 

исканите документи за удостоверяване на съответствието, за което 

стана въпрос и на предишното заседание.  

Предлагам да изпратим исканите документи на Българския 

институт по стандартизация, с копие до ДАЕУ и БИМ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов, а именно да изпратим на 

институциите, които извършват удостоверяване на съответствието, 

предоставените от „Сиела Норма“ АД документи.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

Колеги, прекъсваме за 10 минути за проветряване на залата. Ще 

продължи заседанието в 12.00 часа.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклади по точка първа. Продължете, господин 

Войнов, Вашите доклади.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВРНС-23-57 от 24.10.2021 г. Писмото е от „Сиела-Норма“ АД и с 

него молят да се осигури достъп до склада допълнително на 176 лица, 

които планират да започнат работа в склада от 1 ноември.  

Предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС, с което да им 

предоставим списък със 176 лица, за които да бъде извършена 

съответната проверка, не по-късно от 28 октомври. Лицата, за които не 

възразяват, ще бъдат допуснати в склада, след допълнително решение 

на ЦИК и молим да ни уведомят за резултатите от проверката. Писмото 

е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване по това писмо.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров, 

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с подготовката 

на машините за гласуване за изборите за 14 ноември 2021 г., предлагам 

да вземем протоколно решение за предаване на „Сиела-Норма“ АД с 

приемо-предавателен протокол на 51 882 смарт карти, използвани на 

изборите на 11 юли 2021 г. в секциите в страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с удостоверяване на 

съответствието по чл. 213 – ИК, в петък получихме от „Сиела-Норма“ 

АД и съответно предадохме на ДАЕУ два броя машини и сиди носител, 

съдържащ софтуера за гласуване, заедно с плик с паролата за 

дикриптиране. От „Сиела-Норма“ АД получихме два диска - един за 

ДАЕУ и един за Централната избирателна комисия, които са 

идентични.  
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Приемо-предавателните протоколи са с вх. № ЦИК-06-29-26 и 

ЦИК-06-29-27 от 22.10.2021 г. Тъй като в момента на предаването не е 

установено съдържанието на CD носителя, предлагам да възложим на 

нашите айти експерти, които подпомагат дейността на Централната 

избирателна комисия, да проверят съдържанието на диска.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов, да се възложи на айти експертите, 

които подпомагат дейността на Централната избирателна комисия по 

въпроси свързани с машинното гласуване, да проверят съдържанието 

на диска, който е предаден на Централната избирателна комисия и 

който съобразно декларация от „Сиела-Норма“ АД е идентичен по 

съдържание с диска, който е предаден за целите на удостоверяването на 

ДАЕУ – БИМ и БИС. Като най-късно в понеделник 1 ноември, да ни 

предоставят доклад със заключение от своята работа от извършената 

проверка на съдържанието.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е становище от 

юрисконсулта в Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-11-202 от 

21.10.2021 г. Становището е относно гаранцията за изпълнение, 

обезпечаваща осигуряването на трето ниво отдалечени софтуерни 

консултации по договор № 22 между Централната избирателна 

комисия и „Информационно обслужване“ АД.  

При подписване на договора  „Информационно обслужване“ АД 

е предоставило банкова гаранция за изпълнение на договора, считано 

от 8 август до 31 октомври. Валидният размер  на гаранцията 

обезпечава трето ниво отдалечени софтуерни консултации и 

гаранционното обслужване е предвидено в договора.  

Тъй като срока за изпълнение на трето ниво консултации е 30 

септември, считано от 1 ноември, размера на гаранцията автоматично 

ще се редуцира до размера за обезпечаване единствено на 
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гаранционното обслужване. Тъй като задължението за предоставяне на 

трето ниво консултации все още не е изпълнено, следва да се изиска от 

„Информационно обслужване“ АД да представи нова банкова 

гаранция, в съответния размер от стойността на гаранцията за 

изпълнение за обезпечаване дейността по предаване на трето ниво 

отдалечени софтуерни консултации.  

И във връзка с това становище, предлагам да изпратим писмо до 

„Информационно обслужване“ АД, с което да поискаме да представят 

нова банкова гаранция за изпълнение за обезпечаване дейността по 

предоставяне на трето ниво на консултации. Като трябва да определим 

срока на валидност. Аз предлагам да е до 31 май 2022 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз съм съгласна с колегата Войнов с текста 

на това писмо. Но ще ви предложа още едно писмо да изпратим 

направо на „Смартматик“, фирмата, която трябва да предаде знанията 

на нашите специалисти, с копие до „Информационно обслужване“ АД. 

Тъй като очевидно писмото, което изпратихме до „Информационно 

обслужване“ АД се предприемат действия незабавно, но не по-късно от 

края на годината да се предадат знанията в изпълнение на договора. 

Нямаме отговор по него. Директно на фирмата, която трябва да 

организира предаване на това знание да бъде изпратено нашето писмо, 

че искаме незабавно да бъде изпълнен договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото което 

е подготвено до „Информационно обслужване“ АД по повод 

гаранцията. Аз ви предлагам срока на валидност на гаранцията да бъде 

до 31 януари 2022 г., като се добави едно изречение, че в случай, че не 

бъдат предадени знанията до края на годината, срока на валидност на 

гаранцията трябва да бъде удължен, за което допълнително ще се 

уточни срока. И в това писмо отново да напомним, че очакваме спешно 

отговор по нашето писмо, с което настоявахме знанията да бъдат 

предадени до края на 2021 г. Като ще помоля, колегата Войнов за 

изходящия номер на нашето писмо, не мога по памет да го 

възпроизведа, да посочим на кое писмо очакваме спешно отговор.  
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Колеги, подлагам на гласуване писмото до „Информационно 

обслужване“ АД с направените допълнения по него.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева, да се изпрати писмо до „Смартматик“ с копие до 

„Информационно обслужване“ АД за осигуряване изпълнението на 

договор № 22 от 24 юни, сключен между ЦИК и „Информационно 

обслужване“ АД в частта за осигуряване на отдалечени консултации 

свързани с предаването на знания трето ниво.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВРНС-00-46 от 21.10.2021 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване“ АД и с него ни изпращат актуализиран файл с описание 

на формата за данните от машините за гласуване. В новата версия са 

пояснени различни гранични случаи, които дават възможност да се 

обработват данни, например в случай на заличени кандидати.  

Предлагам да утвърдим формата и с писмо да го изпратим на 

„Сиела-Норма“ АД във връзка със задълженията им по точка 6.1 буква 

„е“ от договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, ще ви помоля 

да се запознаете с това писмо и ако има бележки по него, по-късно днес 

или утре да го одобрим този формат на данни или да вървим със 

забележки към „Информационно обслужване“ АД или предложения.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВРНС-15-48 от 22 октомври. Писмото е от РИК-17 и с него молят 

предоставените има СУЕМГ за разяснителна кампания, да бъдат 

предавани за отговорно пазене на съответната общинска 

администрация.  

Докладвам писмото за сведение, тъй като изпратихме писмо до 

всички РИК, с което разрешихме машините да се съхраняват при 

кметовете на общини с приемо-предавателен протокол.  

Докладвам писмо от РИК-14, с вх. № ПВРНС-15-50 от 23 

октомври. Колегите се интересуват за изборите на 14 ноември в една 

или в две кутии ще се пускат контролните разписки от машинното 

гласуване. Предлагам да изпратим  писмо до РИК-14, с което да ги 

уведомим, че контролните разписки ще се пускат в една кутия.  

Колеги, предлагам това писмо да остане за сведение.  

Следващо писмо вх. № ПВРНС-23-35 от 21 октомври. Писмото 

е от „Сиела-Норма“ АД и с него ни предоставят коригиран график за 

изпълнение на дейностите предмет на договор № 34. 

Припомням, че в първоначалния график бяха пропуснати четири 

задължения на изпълнителя, за което им написахме писмо да бъдат 

добавени. Сега те са добавени в този график.  

Може би съгласно точка 5.3 от договора, следва да одобрим този 

предоставен график.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, погледнете 

това писмо с № 23-35?  

Колеги, по този коригиран график от изпълнителя, тъй като 

съдържа доста срокове, аз не съм сигурна с оглед на това, че договора 

не е пред мен в момента, ви предлагам господин Войнов да възложи на 

служителите, които осъществяват текущ контрол по договора, да 

проверят дали графика е вече в съответствие с изискванията на 

договора и дали датите посочени в графика кореспондират с датите от 

договора, за да може Централната избирателна комисия да го одобри. 

Като може би от служителите, които са на работа, мисля, че Р.              

К.   в момента днес е тук и до края на деня да извърши тази проверка.  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Община Девин с вх. № ПВРНС-06-13 от 21.10.2021 г., с което ни 

уведомяват, че на две избирателни секции е променен адреса.  Тъй като 

и в двете секции ще има машинно гласуване, предлагам да изпратим 

писмото на „Сиела-Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД, с 

оглед параметризиране на секциите с машинно гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви  писмо с вх. № ПВРНС-23-40 от 

22.10.2021 г. Писмото е от „Сиела-Норма“ АД до 26-РИК, с копие до 

Централната избирателна комисия. От „Сиела-Норма“ АД молят 26-та 

РИК да им предостави графиците за предаване на книжата и 

материалите пред  изборния ден, за да могат да ги съгласуват с графика 

за предаване на машините. Твърдят, че 26-та РИК е единствената, която 

е отказала съдействие.  

Докладвам го за сведение това писмо.  

Уважаеми колеги, започнаха да постъпват писма от партиите и 

коалициите, с което молят да им бъдат предоставени машини с 

демонстрационна версия. Няма да ги докладвам всичките номера. 

Трябва да се изготви някакъв график за получаване на тези машини от 

съответните партии. Така че ще възложа на администрацията да 

организира получаването на машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме 

с доклади в точка шеста.  

 

Точка 6. Дела, жалби и сигнали.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали е 

цялата преписка по решение с проектен номер 800. Проектът е в 

папката от петък. Колегата Стоянова е докладвала подробно проекта. 
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Затова искам да ви попитам, налага ли се  още веднъж да изброя 

фактическите обстоятелства около преписката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте госпожо 

Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбрах, докладчика 

предлага същия проект на решение.  

Колеги, аз се запознах с преписката, тъй като в петък, с оглед 

моето изказване беше подложено на гласуване да изискаме преписката 

от РИК. Считам, че предложения проект за решение не отговаря на 

фактите и обстоятелствата, които се установяват от административната 

преписка. Тъй като колегата докладчик изрично уточни, че предлага 

същия проект, аз считам, че решението, което трябва да вземе 

Централната избирателна комисия е да отмени постановеното и 

оспорвано решение и да върне преписката със задължителни указания, 

да се спазят квотите по наше решение. В момента не мога да 

възпроизведа номера на решението. И да се съблюдават и постъпилите 

писмени предложения на съответните политически субекти. Това е 

моето предложение, ново по същество, което предлагам да подложим 

на гласуване. Като мотивите ми за това, видно от постъпилото писмено 

предложение на политическата сила, която оспорва решението 

постановено от РИК е, че дори за назначеното лице, което има 

повторения назначени в 21-ва и в 33-та секция, моля да се вземат 

всички изложени от мен съображения при предишното разглеждане на 

преписката, че най-малко достатъчно основание за отмяна в рамките на 

контрола, който извършва Централната избирателна комисия е това, че 

имаме едно и също лице, назначено един път като член и втори път 

като председател в различни секционни избирателни комисии. Не знам 

тази районна избирателна комисия, как и какви проверки е извършила 

на назначените членове на СИК.  

Считам, че предложения проект отразява един формален подход 

и няма как ние установявайки, че едно и също лице назначено от два 

отделни СИК, ние да постановим, че решението, което се оспорва на 

РИК е правилно и законосъобразно. Най-малкото колеги, като 

направим сравнение, че това лице не е било предложено, съобразно 
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писмените предложения на политическата сила на консултациите, 

които макар и с непостигнато съгласие е било предложено за 28-ма 

секционна избирателна комисия, в нито една от двете е назначена.  

Оттук следва, че изобщо не е правилно и няма как да отговори 

квотното разпределение. Нито са спазени принципите, които 

жалбоподателя оспорва. Това е достатъчно основание да отменим 

решението и да върнем на РИК да назначи секционните избирателни 

комисии при съблюдаване на нашето решение, квотното разпределение 

и принципите естествено за рационалност, справедливост и всичко, 

което би следвало при взимането на своето решение да съблюдават.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стойчева, 

заповядате.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, аз очаквах, че все пак ще сте се 

запознали внимателно с проекта на решение, след като той вече 

няколко дни се намира във вътрешната мрежа. В мотивите на 

решението подробно са изложени всички аргументи, поради които като 

докладчик считам, че Решение 68 ПВРНС от 19 октомври на районна 

избирателна комисия – Хасково, с което са назначени поименните 

състави на секционните избирателни комисии в Община Харманли, 

следва да бъде потвърдено. И ще си позволя отново да припомня, 

фактите такива, каквито са изложени по преписката. И за да не 

упрекваме районната избирателна комисия – Хасково в 

недобросъвестност или в лошо свършена от тях работа, искам да 

отбележа, че  цялата преписка комплектувана напълно, включително с 

поименните предложения на политическите партии, постъпи в 

Централната избирателна комисия заедно с изпращането на жалбата 

срещу решението още на 21 октомври и е разпределена съответно на 

докладчика на 22 октомври.  

За съжаление материалите не са били качени във вътрешната 

мрежа, както не бяха качени и тази сутрин след повторното изпращане 

на всички документи по преписката. Наложи се лично да поискам това 

да бъде направено.  

Може да се запознаете с всички приложения към преписката. 

Ситуацията е следната. С жалбата се оспорва разпределението на 
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председателските места по отношение на Коалиция от партии „ГЕРБ – 

СДС“, съгласно решение на районна избирателна комисия – Хасково, с 

което са разпределени ръководните състави за всички секционни 

избирателни комисии в Община – Харманли между партиите и 

коалициите на територията на тази община. За Коалиция „ГЕРБ – СДС“ 

са предвидени 36 ръководни позиции, включително председател, 

заместник-председател и секретар.  

За политическа партия „Има такъв народ“ - 37. За Коалиция от 

партии „БСП за България“ – 20 членове. За Коалиция от партии 

„Демократична България обединени“ – 19 членове. Политическа партия 

„ДПС“ - 16 и за Коалиция от партии „Изправи се! Мутри вън! – 7 

членове.  

Решението е прието на 4 октомври с № 22 и е влезнало в сила.  

Нито една заинтересована страна не е оспорила това решение.  

При провеждането на консултациите при кмета на Община 

Харманли не е постигнато съгласие относно разпределението на 

ръководните места, по точно на председателските места. Това се сочи и 

в жалбата на упълномощения представител на Коалиция „ГЕРБ – 

СДС“. Те твърдят, че от 36 ръководни места са получили само девет 

председателски.  

Считат, че това е съществено нарушение на Изборния кодекс, че 

не е спазено квотното разпределение, съобразно решение на 

Централната избирателна комисия. Настояват в секции с номера 5, 6, 

13, 26, 28, 33, 34 и 42 да се извърши изменение, без да се казва какво, 

но да бъде извършено изменение в решението на РИК по отношение на 

тези секции и да се отстранят допуснатите дублирания. Дублирането 

вече беше посочено от госпожа Ганчева. Като става дума за секция 21-

ва и за секция 33-та. В секция 21-ва госпожа Антоанета Колева 

Димитрова е назначена като секретар, а в секция 33-та е назначена като 

член.  

Последователна практика на Централната избирателна комисия, 

както и съдебна такава сочи, че при условия на не постигнато съгласие, 

районната избирателна комисия действа в условия на оперативна 

самостоятелност. И след като тя е спазила квотното разпределение, а  
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именно в случая коалиция от партии „ГЕРБ-СДС“ да получи 36 

ръководни позиции в секционните избирателни комисии на 

територията на община Хасково, които освен местата за председател 

включват такива за заместник-председател и за секретар, няма причина 

да бъде отменено решението на районната избирателна комисия. 

Централната избирателна комисия когато назначава съставите 

на районните избирателни комисии също спазва общ квотен принцип, а 

не конкретен брой председателски места за съответната партия или 

коалиция.  

Що се отнася до дублирането на предложението за назначаване 

на едно и също лице в съставите на две секционни избирателни 

комисии, да то наистина е извършило и не представлява проблем, 

който да води до незаконосъобразност на решението, защото все пак 

политическата партия има право да поиска замяна. И ако трябва да 

разсъждаваме в посока отмяна на решението, можем да отменим 

решението единствено за тези две секционни избирателни комисии, а 

не за всички 45 секционни избирателни комисии на територията на 

община Харманли.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, аз доколкото 

се запознавам с проекта на решение, тъй като отсъствах в края на 

миналата седмица, спора е по отношение на осем секции.  

Гледам жалбоподателят иска изменение на решението в частта, 

в която е извършено разпределение, осем са секциите. От друга страна, 

ако действително има такъв случай, едно лице да е назначено в 

различни качества, в различни секционни избирателни комисии, 

смятам, че не можем да оставим това и да разчитаме само на активно 

поведение от страна на която и да е било политическа сила. По скоро 

това е нарушение и ние трябва най-малкото в тази част решението да 

бъде отменено и да се върне на районната избирателна комисия.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ако искате колеги, конкретно. Всички 

документи по преписката са във вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, има ли други 

изказвания, тъй като освен основното предложение беше направено и 
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друго предложение по същество. Ако няма изказвания да ги подложа 

на гласуване.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Ако ми позволите госпожо председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз ще направя предложение да отменим 

решението на районната избирателна комисия в частта засягаща 

назначаването на секционни избирателни комисии с №№ 29, 33, 0021 и 

29, 33, 00033, поради това, че едно и също лице е назначено в две 

различни качества в съставите на двете секционни избирателни 

комисии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По това предложение 

на госпожа Стойчева, с което на практика се прави изменение на 

предложения проект, има ли изказвания?  

Предвид направените предложения, ще подложа предложенията 

по реда на чл. 27 от Правилника, а именно първо по поредност е 

предложението за изменение на проекта.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 5 (Димитър 

Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Красимир Ципов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това 

предложение не събра необходимото мнозинство.  

Подлагам на гласуване основното предложение на докладчика.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 5 (Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – 7 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

Солакова).  

И това предложение не събра необходимото мнозинство.  
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Сега подлагам на гласуване новото предложение по същество 

направено от госпожа Ганчева, да се върне преписката на районната 

избирателна комисия.  

Колеги, подлагам на гласуване новото предложение по 

същество направено от госпожа Ганчева.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 4 (Димитър Димитров, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов); против – 8 

(Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева). 

Колеги, това предложение не събра необходимото 

мнозинство.  

Решението е с № 794-ПВРНС.  

В тази точка има още един докладчик заявен.  

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа в папка 

от 23 октомври 2021 г., ПВР-22-47 от 23.10.2021 г. от господин            

В.              З.        . Този сигнал е до Централната избирателна комисия, 

до Висшия съдебен съвет, Сметната палата на Република България и е 

относно нарушение извършено от кандидата за президент Лозан Панов 

на правилата за финансиране и водене на предизборната кампания и на 

Кодекса на етично поведение на българските магистрати. След като е 

изслушал интервю на кандидата пред Свободна Европа, счита за 

обезпокоителна информацията, че той е изразил готовност да приеме 

финансиране на своята кампания от страна на Демократична България. 

Изброяват се изложени съображения по отношение на това, че 

господин Панов е действащ магистрат. Сочат се разпоредбите на чл. 

162, ал. 3 от Изборния кодекс, по отношение  финансиране на 

предизборната кампания.  

Също така се сочи, че Лозан Панов като физическо лице също 

не би могъл да получи финансиране от „Демократична България“ и се 

излагат съображения за благоприличие и безпристрастност на 

магистратите и професията съдия. Аз считам, че този сигнал следва да 

се остави без разглеждане с протоколно решение или за сведение, без 
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разглеждане, тъй като чл. 170 и следващите от Изборния кодекс сочат 

правомощията на Сметната палата и нейната компетентност. А освен 

това отчетността за финансирането по реда на чл. 172 също е пред 

Сметната палата. А чл. 169 от Изборния кодекс въвежда задължението 

за деклариране на средства. Така че моето предложение ще да бъде да 

оставим без разглеждане този сигнал, тъй като не  в нашата 

компетентност контрола и проверката на тези средства.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, по този 

доклад имате ли въпроси към докладчика, изказвания, предложения, да 

остане без разглеждане? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, с това 

прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия, което ще 

продължи в 15.30 часа.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател.  

Моля да включим две нови точки в дневния ред: Проект на 

решение за временна замяна на член на Районна избирателна комисия в 

7 изборен район – Габровски; и Проект на решение за поправка на 

техническа грешка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?  

Госпожа Солакова.  



35 

 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И аз ще помоля за нова точка в дневния 

ред – Изменение и допълнение на Решение № 542-ПВР/НС на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако може нова точка в дневния ред относно 

изменение на изборна книга, утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за да не 

объркаме номерацията, новите точки ще са 8, 9, 10 и 11.  

Има ли други предложения?  

Господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако може нова точка: Регистрация на 

наблюдатели. И ако можете да ме включите в докладите по 

административни преписки в точка 5.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Регистрация на 

наблюдатели – точка 12.  

Други колеги?  

Госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите с Проект на 

решение за промяна в състава на Общинска избирателна комисия – 

Драгоман. Може би в точката…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 8.  

Има ли, колеги, други предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване за новите точки 8, 9, 10, 11 

и 12 за допълнение на дневния ред.  

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

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 новата осма точка.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

Точка 8. Проекти на решения за промени в съставите на РИК и 

ОИК.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  
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Колеги, в Централната избирателна комисия са постъпили 

заявления с вх. № ПВРНС-15-51 и вх. № ПВРНС-15.51/1 от 25 

октомври 2021 г. от Ивелин Стоянов – упълномощен представител на 

коалиция „Демократична България – Обединение“ с предложение за 

временно освобождаване на Юли Божидаров Енчев – член на 

Районната избирателна комисия в 7 изборен район – Габрово, и на 

негово място да бъде назначен Радослав Гутев Колев до завръщането 

на Юли Енчев. Съответно в преписката са приложени пълномощно в 

полза на Ивелин Стоянов, декларация по чл. 60, чл. 65, чл. 66 и чл. 3 от 

Изборния кодекс и копие от дипломата за завършено висше 

образование на Радослав Гутев Колев.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам на 

Централната избирателна комисия да реши: назначава за член на 

Районна избирателна комисия в Седми изборен район – Габрово, 

Радослав Гутев Колев на мястото на Юли Божидаров Енчев до 

30 октомври 2021 г. На заместващия член да бъде издадено 

удостоверение. Решението подлежи на обжалване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на решение имате ли въпроси и предложения? Няма.  

Моля, режим на гласуване 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 795-ПВР/НС.  

Със следващ проект – госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, проект на решение относно 

промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Драгоман, 

Софийска област.  

Постъпило е заявление с вх. № МИ-16-296 от 23 октомври 2021 

г. от Павлина Димитрова Влашева за освобождаването й като секретар 

на Общинска избирателна комисия – Драгоман.  



37 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка 

с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение:  

Освобождава като секретар на Общинска избирателна комисия – 

Драгоман, Софийска област, Павлина Димитрова Влашева със 

съответното ЕГН. Решението подлежи на обжалване пред Върховния 

административен съд чрез Централната избирателна комисия.  

И след като приемем проекта на решение да гласуваме и писмо 

до коалиция „БСП за България“, от чиято квота е госпожа Влашева – 

секретар на Общинска избирателна комисия – Драгоман, за приетото 

решение с искане в най-кратък срок да бъде представено предложение 

за секретар на Общинската избирателна комисия, тъй като там ще се 

проведе местен референдум, заедно с насрочените избори на 14 

ноември 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на решение имате ли въпроси?  

Моля, процедура по гласуване за приемане на решение относно 

промяна в състава на Общинска избирателна комисия – Драгоман.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е с № 796-МИ.  

Сега моля, режим на гласуване за изпращане на писмо до 

съответната политическа сила.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, продължаваме със следващ доклад по девета точка.  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

Точка 9. Проект на решение за поправка на техническа грешка.  
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в Решение № 781-ПВР/НС 

от 22 октомври 2021 г. относно регистрация на Сдружение на роверите 

за участие с наблюдатели в изборите на 14 ноември, е допусната 

техническа грешка в изписване името на един от упълномощените 

представители. Затова предлагам на Централната избирателна комисия 

да реши: допуска поправка на техническа грешка в Решение № 781 от 

22 октомври, като в списъка на регистрираните наблюдатели под № 1 

вместо „Катя Иванова Чукарска-Йончева“ да се чете „Катя Йорданова 

Чукарска-Йончева“. Грешката е в презимето.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по проекта на решение относно поправка на техническа 

грешка в Решение № 781 от 22 октомври 2021 г.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 797-ПВР/НС.  

Продължаваме с десета точка.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

 

Точка 10. Проект на решение за изменение и допълнение на 

Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа е проект на решение, обсъдено и на работна група. То е във 

връзка с получено писмо от Районна избирателна комисия – Русе, която 

ни уведомява, съгласно Решение № 542 колко специалисти се полагат 

на комисията, за да бъде подпомагана същата в периода по организация 

и произвеждане на изборите. Тъй като са приели решение да възложат 

на по-малък брой, но със същия обем на работа по подпомагането на 

Районната избирателна комисия, предлагат да има възможност за 

увеличаване на възнаграждението в рамките на предвидените средства 

за съответната районна избирателна комисия.  

Тъй като ние сме определили като абсолютни стойности 

възнаграждение, което за съответния месец се дължи на лицата, които 
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като специалисти подпомагат работата на районните избирателни 

комисии, предлагам ви да приемем изменение и допълнение в Решение 

№ 542-ПВР/НС от 16 септември точно в този смисъл – да създадем 

нова точка 7.5:  

„7.5. Когато РИК с решение определи по-малък брой 

специалисти за подпомагане на районната избирателна комисия,  без 

намаляване на обема на работа, възнаграждението може да бъде по-

високо, като общият размер на средствата за месеца не може да 

надвишава предвидените средства за специалисти за съответната РИК.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на решение имате ли предложения по текста?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е № 798-ПВР/НС.  

Колеги, продължаваме с единадесета точка – изменение на 

изборни книжа – Приложение № 98-ПВР/НС.  

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 11. Проект на решение за изменение на изборна книга, 

утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.  

Уважаеми колеги, на работна група обсъдихме необходимостта 

от изменение на Приложение № 98-ПВР/НС, което е свързано и с 

приемането на Методическите указания. Предложението за изменение 

е в папка „Методически указания за страната“ в днешното заседание.  

Предлагам да вземем решение относно изменение на изборна 

книга, утвърдена с Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на 

ЦИК, като на основание чл. 8, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам да 

приемем следното решение:  
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„Изменя образец на изборна книга № 98-ПВР/НС, утвърдена с 

Решение № 562-ПВР/НС от 20 септември 2021 г. на ЦИК, съгласно 

приложението.  

Решението се обнародва в „Държавен вестник“.“  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по този проект? Няма.  

Моля, режим на гласуване на проекта на решение, както и 

изпращането за обнародване в „Държавен вестник“.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 799-ПВР/НС.  

Преминаваме към дванадесета точка.  

Заповядайте, господин Баханов.  

 

Точка 12. Проект на решение за регистрация на наблюдатели.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, във вътрешната мрежа от дата 22 октомври 

2021 г. има проект на решение относно регистрация на Сдружение 

„Граждански комитет равни пред закона“ за участие с наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г.  

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 21.10.2021 г. от Сдружение 

„Граждански комитет равни пред закона“, представлявано от Светослав 

Щерев Николов, за регистрация на същото сдружение за участие с 

наблюдатели в предстоящите избори. Към заявлението са приложени 

всички изискуеми от Изборния кодекс и решенията на ЦИК документи, 

а именно: копие от удостоверение със съответния изходящ номер от 

Агенцията по вписванията, от което е видно, че сдружението е 

регистрирано в обществена полза и в целите му са застъпени защита на 

човешките права, с което е спазено изискването на т. 3.1 от Раздел I на 

Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на Централната 

избирателна комисия, списък с имената и единния граждански номер 
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на изрично упълномощените от сдружението лица, които ще бъдат 

регистрирани като наблюдатели в страната в изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г., представени както на хартия, така и в електронен 

вид на технически носител в ексел формат, и декларации по образец 

Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа, утвърдени от 

Централната избирателна комисия – 31 на брой, колкото са и заявените 

лица за регистрация на наблюдатели.  

На 22.10.2021 г. в Централната избирателна комисия е получено 

по електронната поща от „Информационно обслужване“ АД за 

извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като 

наблюдатели от Сдружение „Граждански комитет равни пред закона“. 

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък 

установяват, че към датата на регистрацията 30 лица отговарят на 

изискванията. Тук има грешка, правя автокорекция, написано е 

„всичките 31 лица“, а те са 31, тоест няма как да са всичките. 30 лица 

отговарят на изискванията, а само за едно от лицата са установени 

несъответствия.  

Предлагам Централната избирателна комисия, като вземе 

предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и 

резултатът от проверката от „Информационно обслужване“, да вземе 

решение, с което да регистрира Сдружение „Граждански комитет равни 

пред закона“ за участие с наблюдатели в страната в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация. 

Това е на първо място – да регистрираме сдружението. На второ място 

в диспозитива на решението предлагам да регистрираме като 

наблюдатели в страната 30 упълномощени представители на сдружение 

„Граждански комитет равни пред закона“. Тези лица са изписани в 

списък, изписани са в таблица, която е неразделна част от решението, с 

три имена и съответното ЕГН.  

Има една автокорекция по отношение на едното лице, което е 

под № 5 в таблицата, колеги – Мария Живкова Вангелова-Антонова със 

съответното ЕГН, която фигурира в този списък, но след като се 
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запознах с резултатите от проверката, за същото лице са установени 

несъответствия, че имената на лицето не съвпадат с Национална база 

данни „Население“, където е Мария Живкова Вангелова, а тук е с тире 

Антонова. Явно лицето е сключило граждански брак и е добавило 

четвърто име към фамилията си.  

Видно от удостоверението, както казах и при доклада си, че 

сдружението е регистрирано в обществена полза, ще ви зачета част от 

целите: защита на гражданите от незаконосъобразни и нецелесъобразни 

действия и бездействия на органите на местната и централната власт и 

администрация; защита на свободата, правата и законните интереси на 

гражданите; право на достъп до информация; разработване и 

реализиране на инициативни… Представляващият Светослав Щерев 

Николов е лицето, което е подало и заявлението.  

Така че, уважаеми колеги, с оглед на доклада, който ви 

представих, и след като сте се запознали с проекта за решение, ще ви 

моля, ако нямате предложения за допълнения или изменения на същото 

след направените автокорекции, да го подложите на гласуване. 

Благодаря Ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение, докладван подробно от колегата Баханов, имате ли бележки? 

Няма.  

Моля, режим на гласуване относно регистрация на Сдружение 

„Граждански комитет равни пред закона“ за участие с наблюдатели в 

изборите на 14 ноември.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

Решението е с № 800-ПВР/НС.  

Колеги, връщаме се с доклади в административни преписки.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има един проект на писмо до 24 Районна избирателна комисия. 
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Предлагам ви да го изпратим с указание не по-късно от 12,00 ч. утре да 

се одобри предпечатния образец на бюлетината. В текста, който е 

написан, само да напишем под условие: В случай че няма произнасяне 

на съда по образуваното дело по жалба на Б.      А.     , Районната 

избирателна комисия да одобри предпечатния образец с предвидена 

позиция за този независим кандидат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този проект 

на писмо, моля, режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, с вх. № ЧМИ-01-58 от 20 октомври 2021 г. и с вх. № 

ЧМИ-01-59 от същата дата сме получили преписи от укази № 266 и № 

267 от 19 октомври 2021 г. на Президента на Републиката, с които се 

насрочва частичен избор за кмет на кметство Йонково, община 

Исперих, област Разград и за кмет на кметство Драгомъж, община 

Исперих, област Разград на 27 февруари 2022 г. Докладвам ви го за 

сведение.  

Колеги, преди малко е пристигнало в Централната избирателна 

комисия с вх. № ПВРНС-01-2 от 25 октомври 2021 г. писмо от 

Администрацията на президента, с което е отправена покана до 

председателя, заместник-председателите и секретаря на ЦИК за 

провеждане на среща за обсъждане на актуални въпроси, свързани с 

предстоящите избори. Срещата ще е на 26 октомври 2021 г. от 13,00 ч. 

в зала 342 в Администрацията на президента, като на срещата са 

поканени представители на Министерството на здравеопазването, на 

Министерството на външните работи, Държавна агенция „Национална 

сигурност“, Националното сдружение на общините и „Информационно 

обслужване“.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз предлагам учтиво, 

но твърдо да откажем тази покана от името на Централната 
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избирателна комисия. Смятам, че не може да се провежда среща в 

Администрацията на президента по въпроси, свързани с изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друго 

съображение?  

Колеги, в началото на днешното заседание, доколкото си 

спомням, гласувахме и подготвихме писмо до министъра на 

здравеопазването, до държавния здравен инспектор с копие до 

вицепремиера, отговорен за изборите, с което изразихме готовност за 

съвместна среща по въпроси, свързани с ковид кризата и 

произвеждането на изборите.  

По доклада, който направих, и предложението на госпожа 

Солакова има ли друго предложение?  

Господин Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: само един коментар, ако ми позволите. 

Нямам против и считам, че тази среща е крайно наложителна по 

отношение на настоящата ковид криза и с оглед на предстоящите 

решения във връзка с предстоящите решения във връзка с 

произвеждане на изборите, които са горе-долу след три седмици и не 

знам дали има изгледи тази криза да намалее. Дано да намалее, 

желанието на всички ни е такова. Но считам, че тези срещи – било във 

връзка с предстоящите избори, било и конкретно за ковид кризата и 

съответните мерки, подкрепям напълно госпожа Солакова, че същите 

винаги са се извършвали в Централната избирателна комисия, тук са 

идвали съответните отговорни министри – министър на 

здравеопазването, главен санитарен инспектори  така нататък с техните 

помощници, евентуално тези срещи да бъдат извършени в ЦИК пред 

цялата Централна избирателна комисия, за да има възможност всеки от 

членовете на Централната избирателна комисия да се запознае 

непосредствено с възникналите въпроси и отговори от съответните 

лица. Благодаря ви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров, 

заповядайте.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Освен това ние имаме от доста дълго 

време, от миналата седмица уточнена среща с мисията за наблюдение 
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на ОССЕ и тя е само един час преди това. Те ще дойдат тук, за да ни 

видят. Няма как за 20-тина минутки да се мернем, да помахаме и да 

тръгнем на друга среща.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги, ще го 

дам да се публикува във вътрешната мрежа и после ще се върнем на 

това писмо.  

В административни преписки има ли друг доклад?  

Госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам за сведение писмо от 

Министерството на вътрешните работи, с което ни искат преписка по 

заявление за регистрация на коалиция „Демократична България – 

Обединение“, заведена под № 6 от 20.09.2021 г. Искат се копия от 

приложените документи и се иска същите да бъдат предадени на ръка 

на посочен адрес до 27-и.  

Предлагам да ги изпратим с поща с обратна разписка, тъй като 

нямаме практика да носим на ръка каквото и да било. Не знам как е 

процедирала комисията в други такива случаи, но нямам информация 

досега да се е случвало такова нещо.  

Затова моля за протоколно определение, след като подготвя 

преписката и писмото за Министерството на вътрешните работи да 

бъдат изпратени по пощата с обратна разписка или с куриер.  

Преписката е с № ПВР-04-02-8.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само за прецизност, обаче натрупването на 

думи води до излишни представи, а най-малкото и внушения. Не е 

Министерството на вътрешните работи, а е Столична дирекция на не 

знам какво си и тъй нататък, и тъй  нататък. Така че не Министерството 

иска, а Столична дирекция на МВР към министерството иска. 

Предполагам.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, колега Чаушев, точно така е. Това как 

променя фактическата обстановка? Просто докладвам преписка. Моля 

да й обърнете внимание и ако сметнете, че трябва на ръка да ги 

занесем, лично аз бих ги занесла.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, не считам на ръка да се носят документи 

или не. Ние ще ги изпратим евентуално, но е формално да се знае, че не 

министерствата вършат цялата работа, а чрез съответните си структури. 

И тук става въпрос за нещо съвсем простичко – за предаване на едни 

документи. Не е Министерството, а Столичната дирекция към 

министерството. Това е съвсем друго нещо.  

Нямаше да се обаждам, но то е и във връзка с онова предното, 

което обсъждахме тук. Какво значи президентска администрация? Ние 

сме ЦИК – независим държавен орган!  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението на 

госпожа Стоянова има ли друго предложение?  

Ако няма друго предложение, подлагам на гласуване 

направеното от госпожа Стоянова за изпращане с куриер на 

информацията, която се иска.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Димитър 

Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – 1 (Любомир  Георгиев).  

Колеги, в административни преписки има ли някой с доклад?  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, само ви докладвам, че са 

пристигнали два протокола от заседания на Обществения съвет – 

№ 111 и № 112 от 14 септември 2021 г. и от 21 септември 2021 г., които 

следва да бъдат публикувани на нашата страница в секция „Обществен 

съвет“ в подсекция „Протоколи“. За сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

Преписка с вх. № МИ-09-91 от 19.10.2021 г. – постановление за 

отказ за образуване на досъдебно производство от Софийска районна 

прокуратура по повод сигнал от Камелия Нейкова – председател на 

Централната избирателна комисия за лица, които са гласували повече 
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от веднъж по отношение на едно лице Ирина Младенова Хаджиева. В 

хода на извършената проверка и приложени препис-извлечение от акт 

за смърт с оглед на това прокуратурата мотивирано постановява: 

отказва да образува наказателно производство, тъй като наказателната 

отговорност е лична и по отношение на това лице с неговата смърт се 

прекратява и наказателното преследване.  

Предлагам да е за сведение.  

Следващото, уважаеми колеги, е с вх. № МИ-09-74 от 15.10.2021 

г. от прокурор Районна прокуратура – гр. Пловдив пак за изборите на 

27.10.2019 г. и и на 3.11.2019 г. – първи и втори тур на местните 

избори. Извършена е проверка. Установено е, че едно лице – И.             

Б. е      с постоянен адрес в Пловдив. От 2002 г. до 2017 г. е живял във 

Великобритания, но от месец ноември 2017 г. се е прибрал в България, 

където работи и живее на постоянния си адрес. Напускал е само за 

няколко дни с туристическа цел след 2017 г. Отишъл е да гласува на 

3.11.2021 г. по местоживеене в секция 61 на район „Тракия“, където 

обаче не фигурирал в списъка, но след като представя личната си карта 

и попълнил декларация е бил допуснат да гласува, като е бил вписан в 

допълнителен списък. Упражнил е правото си на глас и лично се е 

подписал срещу името си. Същият в обяснението сочи: „Едва през 

месец март 2021 г. като подал заявление за издаване на нова лична 

карта в Пето районно полицейско управление – Пловдив, служителката 

разбрала, че му се води настоящ адрес във Великобритания. Чак тогава, 

но предполага, че няма проблем, тъй като постоянният му адрес и 

пребиваването му са в Република България“.  

Прокуратурата счита, че нито от обективна, нито от субективна 

страна се установяват признаци на състава не деянието по чл. 168, ал. 1 

от НК.  

Другият извод считам, че е неправилен, тъй като от 2017 г. 

фактически живеел по постоянния си адрес по регистрация в жк 

„Тракия“, където пребивавал и шестте месеца преди местните избори и 

понастоящем пребивава постоянно, в тази връзка са налице законно 

установени предпоставки, изключващи образуване на досъдебното 

производство и отказва да образува.  
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Първият извод може би е правилен, с втория не съм съгласен, че 

е живял, тъй като прокуратурата счита фактическото живеене за такова, 

което не е по смисъла на Изборния кодекс. Но от субективна страна 

считам също така, че са правилни изводите, тоест, че лицето не е 

вложило умисъл, не е извършило това деяние с умисъл, а е бил с ясното 

съзнание, че има право да гласува.  

Отново предлагам да е за сведение.  

Следващото е от Районна прокуратура – Шумен, с вх. № МИ-09-

82 от 19.10.2021 г. по отношение на едно лице на първия тур на 

27.10.2019 г. на местните избори за общински съветници и кметове в 

област Шумен. Същият е с постоянен и настоящ адрес в гр. Шумен, 

бул. „Симеон Велики“, по-нататък ще стане ясно защо го казвам. Бил е 

регистриран повече от шест месеца на този адрес преди проведените в 

два тура избори, но същият бил назначен за член на СИК № 48, обаче 

тази секция също е била в гр. „Шумен“, на ул. „Съединение“, СУ 

„Панайот Волов“. И като член на ЦИК е гласувал и в двата тура – на 

27.10.2019 г. и на 3.11.2019 г. в секция, където е бил назначен за член 

на СИК, като и двата пъти е попълнил декларация, че няма да гласува 

на друго място, и е вписан в допълнителната страница на избирателния 

списък. Установено е, че същото лице не е гласувало по постоянния си 

адрес в избирателната секция в гр. Шумен, където фигурирал в 

избирателните списъци. Заявил е, че подписите са негови. Обяснил е, 

че е имал право да гласува, тъй като е бил член на СИК при попълване 

на съответната декларация.  

Поради горното прокуратурата отказва да образува наказателно 

производство, тъй като счита, че не е извършил престъпление, тъй като 

е имал право да гласува с оглед на служебното му положение като член 

на секционна избирателна комисия в Шумен. Отново за сведение.  

И последното е с вх. № МИ-09-80 от 19.10.2021 г. – отново 

постановление за отказ да се образува наказателно производство по 

отношение на едно лице – М.     С.     , която е била студент в 

Шуменския университет и от 8.8.2019 г. живее в гр. Шумен на ул. 

„Васил Априлов“, към която дата е регистрирала адреса си като 

настоящ. Иначе постоянният й и настоящ е бил в Самораново, община 
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Дупница, който адрес не е в община Шумен и не обосновава правото 

същата да гласува в изборите за общински съветници към община 

Шумен и за кмет на община Шумен.  

Отишла е да гласува в избирателна секция в Шумен, била е 

дописана в избирателния списък и е попълнила декларация, която 

принципно се попълва от избиратели, вписани в допълнителната 

страница.  

Прокуратурата на три страници обяснява защо същото лице не е 

имало право да гласува – тъй като шест месеца преди датата на 

изборите не е била регистрирана на съответния настоящ адрес и не е 

подала заявление за гласуване по настоящ адрес, но, от друга страна, 

пък това лице е било студентка в Шумен и не се знае дали не е 

представила студентска карта, с която да удостовери това си качество и 

да гласува в съответната община. Същото лице при разпита си е 

заявило, че е гласувало в тази секция, защото мислела, че има право да 

гласува там. Попитала е комисията дали може да гласува, оттам я 

попитали дали има настоящ адрес в Шумен и й представили 

декларация, която попълнила и подписала. Не си спомня кой от 

комисията я е попитал и колко време е живяла там.  

Изводите са, че няма наличие на умисъл, упражнявайки 

избирателното си право, не би следвало да се реализира наказателна 

отговорност. И по-важното е, че се констатира, че членовете на СИК би 

следвало по оборима презумпция да са били наясно с изборните 

правила. Очевидно не са били добре запознати с разпоредбите на 

Изборния кодекс, тъй като са допуснали гласуване на Стоилова, 

въпреки че няма постоянен адрес на територията на община Шумен в 

нарушение на т. 5, раздел IV от Методическите указания за прилагане 

на Изборния кодекс.  

Прокуратурата счита, че не субективната страна не е 

осъществила престъплението по чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс, 

тъй като липсва съзнаването на обстоятелството, че гласува, въпреки че 

няма право на глас. Няма данни допускането й до гласуване да е 

станало при съзнаване на факта от членовете на СИК, че тя нямала 

право да гласува. Касае се за очевидно проявена небрежност както от 
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страна на членовете на СИК, включително и от страна на лицето. 

Деятелността на членовете на СИК не попада в нито един от 

определените в НК състави на престъпни деяния във връзка с изборния 

процес. Попълнила е декларация.  

С оглед на всичко изложено дотук прокуратурата счита, че не 

може да се обоснове носене на наказателна отговорност и постановява 

отказ за образуване на наказателно производство.  

С оглед на изложените мотиви, предлагам да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Димитров, с доклад преди прекъсване на заседанието във втора точка.  

 

Точка 2. Медийни пакети.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Както обещах сутринта, връщаме се 

към запитванията. Ще изчета входящите номера и медията, която ни 

пита.  

С вх. № ПВР-24-130 медията, която се е обърнала към нас със 

запитване, е Информационен портал „Флагман БГ“.  

„Евроком“ се е обърнал към нас с вх. № ПВР-24-131. 

Запитването е за пакет на кандидат-президента Росен Миленов и Иван 

Иванов.  

„Радио Фреш“ е запитало дали в пакета на Партия на зелените 

има налични 4986 лв., с вх. № НС-24-662.  

С вх. № НС-24-632 е запитване от „Инвестор“, който се 

интересува дали в пакета на „Патриотичен фронт“ има налични 

3600 лв.  

Вх. № НС-24-624 е запитване от „Нет инфо“ за коалиция 

„Национално обединение на десницата“ на стойност 8400 лв.  

Запитване на „БГ репортер“ с вх. № НС-24-637 за ПП Бригада – 

15 650 лв.  

„Тревъл Медия Груп“ на „Стандарт нюз“ е за 1200 лв. с ДДС за 

„Патриотичен фронт“.  

ПП Правото – запитването е от „Блиц“ и стойността е 1800 лв.  
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„Национално обединение на десницата“ се договаря с „Нет 

инфо“ и е постъпило запитване за 8400 лв. от пакета на „Национално 

обединение на десницата“ с вх. № ПВР-24-89.   

„Радио Експрес“ с вх. № НС-24-677 се е обърнало към нас, за да 

установи дали има 3218 лв. в пакета на „Правото“.  

„Радио Експрес“ с вх. № ПВР-24-130 стойността, от която се 

интересува е 4743 лв.  

Всички тези докладвани запитвания се вместват в 

неизползваната част от пакетите на отделните участници, така че 

предлагам с протоколно решение да одобрим евентуалното постъпване 

на проектодоговори.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по направения доклад от господин Димитров?  

Моля, режим на гласуване по така докладваните заявки за 

ползване на медиен пакет.  

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

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

Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е запитване и от медия 

„Над 55“, това е някакъв вестник. За съжаление, този вестник е заявил 

своята тарифа много, много след като е изтекъл срокът, по-точно пет 

дена след изтичането на срока, заради което предлагам да се отговори 

отрицателно на това запитване, позовавайки се на това, че тарифата на 

медията не е заявена в срок.  

Това бяха моите доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за 30 минути за проветряване на залата.  

 

(След прекъсването)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия с доклад по трета 

точка.  

Заповядайте, господин Томов.  
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Точка 3. Гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Колеги, във вътрешната мрежа от днешна дата в папка с моите 

инициали има един уърдовски файл „Проект изменение на Решение № 

792“. Моля да се запознаете с него. Ще резюмирам съдържанието му.  

Проектът е относно изменение на Решение № 792-ПВР/НС от 23 

октомври 2021 г. Решението, припомням, беше за определяне на 

местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции 

извън страната при изборите на 14 ноември.  

С писмо с входящ номер от 24 октомври 2021 г. 

Министерството на външните работи предлага да бъде заличена 

обявената с Решение № 792 избирателна секция на място Истанбул, 

общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой). Предложението е съгласувано с 

Генералното консулство с Истанбул и с местните български дружества. 

Мотивът за исканата промяна е в това, че Хадъмкьой единствено 

пояснява допълнително къде, в коя част на община Арнавуткьой се 

намира секционната избирателна комисия, а не представлява отделно 

място. В скоби ще добавя, че там е била избирателната секция в 

община Арнавуткьой на предишни избори.  

След като разгледа направеното предложение Централната 

избирателна комисия прие, че е за предпочитане избирателната секция 

на място Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой) да се запази, а да се 

заличи Истанбул, общ. Арнавуткьой, като подадените 4 заявления за 

тази секция се обединят с подадените 90 заявления за място Истанбул, 

общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).  

Едно кратко пояснение относно това предложение, което правя. 

Всъщност голямата маса заявления са подадени за този конкретен 

адрес Хадъмкьой. В общата формулировка – общ. Арнавуткьой има 

само четири заявления. На предните избори тази обща формулировка е 

била наименованието на секцията, но реалният адрес е бил в 

Хадъмкьой. От тази гледна точка изглежда по-уместно. Ясно е, че при 

положение че се дублират на един и същи адрес две секции, едната е 

излишна, но е по-добре да запазим наименованието, поне по моето 
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разбиране, на което хората са подавали заявления. Има само четири 

заявления, подадени общо за Арнавуткьой, затова и правя това 

предложение.  

Продължавам с текста на проекта за решение.  

С писмо с входящ номер от 25 октомври 2021 г. 

Министерството на външните работи приложено изпраща до ЦИК 

грама от 24 октомври 2021 г. от Генералното консулство в Мюнхен, 

Федерална република Германия. Грамата е относно невъзможността да 

бъдат разкрити две избирателни секция в град Регенсбург, съгласно 

Решение № 792. Основният аргумент е в това, че няма условия да бъдат 

изпълнени противоепидемичните изисквания, които в Германия са 

доста строги за второ помещение на определения адрес, на който и 

досега е гласувано в Регенсбург. А поради ограничението от 

германската страна, което многократно сме обсъждали, за общ брой 40 

адреса, на които да има секции извън дипломатическите и консулски 

представителства, няма как Регенсбург 2 да бъде разположен на друг 

адрес, без да се наруши това ограничение. И на това се базира 

предложението да се гласува в една секция, което съответства на 

практиката в Регенсбург на всички избори, освен последните на 11 

юли, тоест на 4 април там са гласували 914 души в една секция. 

Смятат, че ще се справят, защото – казвам допълнителни подробности 

– помещението е сравнително голямо, има отделен вход и отделен 

изход и могат да създадат организация да поемат потока от избиратели.  

Очевидно е, поне за мен, при положение че няма условия за 

втора секция на този адрес и няма свободен адрес, на който да бъде 

създадена секция другаде, остава това решение.  

Продължавам нататък. С писмо от 25 октомври 2021 г. 

Министерството на външните работи ни уведомява и за това, че е 

получен отказ от страна на Китайската народна република да бъде 

дадено разрешение за откриване на избирателна секция на територията 

на специалния административен регион Хонконг. Във връзка с това 

Външно министерство моли да бъде заличена избирателна секция 

Хонконг, определена с Решение № 792. В случая няма какво да се 

коментира, при положение че няма решение на Китайската страна.  
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И като обсъди тези проблеми и на основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, 

чл. 14,ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 ЦИК реши: заличава следните 

избирателни секции, определени с Решение № 792-ПВР/НС от 

23 октомври 2021 г. – Федерална република Германия: Регенсбург 2, 

Китай: Хонконг; Турция: Истанбул, общ. Арнавуткьой.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на 

решение, докладван от господин Томов? Моля ви да се запознаете с 

неговото съдържание, ако имате бележки по текста.  

Господин Томов, в диспозитива на решението, тъй като е 

решение за изменение, може би трябва да бъде „Изменя Решение 

№ 792-ПВР/НС от 23 октомври 2021 г. като: заличава… 

Колеги, има ли други бележки по текста?  

Ако няма предложения, колеги, моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

против – няма.  

Решението е № 801-ПВР/НС.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, освен това още две неща.  

Моля за последващо одобрение на писмото, което беше 

изпратено в събота след като приключи тогавашното ни заседание до 

„Информационно обслужване“ с молба да бъде подготвена базата 

данни за заявленията извън страната, което да послужи за съставяне на 

избирателните списъци в местата, определени с Решение № 792. Беше 

изпратено с оглед спешност на проблема да бъде подготвена тази база 

данни в почивните дни. Това е направено и днес беше предадена на 

Централната избирателна комисия тази информация.  

Моля за последващо одобрение на изпращането на това писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

последващо одобрение на писмото.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); 

против – няма.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И последно, колеги, пак в моя папка от 

днешна дата най-отдолу е качен проект за съобщение до 

представителите на парламентарно представените партии и коалиции 

за насрочване на консултации относно предложения за състава на 

секционните избирателни комисии извън страната в съответствие с 

изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс. Освен на страницата на 

ЦИК, предлагам това съобщение да бъде разпратено и на адресите на 

парламентарно представените партии и коалиции по електронната 

поща.  

Запознайте се с текста и евентуално да гласуваме протоколно 

решение за него.  

Нека добавя още малко. Освен общия текст на съобщението на 

страницата, при писмата до парламентарно представените партии 

предлагам да прибавим едно изречение в смисъл, че Централната 

избирателна комисия ще изпрати електронна форма за попълване на 

предложенията във формат ексел с молба да се съобразят с това и да 

нанесат своите предложения в тази електронна форма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста на 

съобщението имате ли бележки?  

Подлагам на гласуване публикуването на това съобщение на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и 

изпращането на писма с аналогичен текст по електронната поща на 

партиите и коалициите, представени в Четиридесет и шестото Народно 

събрание.  

Моля, режим на гласуване.  

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

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.  

Колеги, докато изчакваме за преписка, която е свързана с 

гласуването извън страната, се връщаме в четвърта точка.  
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Госпожо Стоянова, заповядайте.  

 

Точка 4. Разяснителна кампания.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка „Разяснителна кампания“, извън 

другите папки, е качен последният вариант на симулатора в подпапка 

„Нов симулатор“, втора подпапка „Нов 2 вариант“. Това е нещото, 

което трябва да гледате.  

Моля да го погледнете и ако не откривате нещо, което да е 

необходимо да се коригира, да го одобрим с протоколно решение, за да 

бъде качен на нашия сайт и на съответните сайтове. В момента се 

изработват технически двата бутона, които ще бъдат на сайта – 

разяснителна кампания и симулатор, така че в момента, в който този 

симулатор бъде одобрен и от „Информационно обслужване“ ни 

изпратят бутона, ще може да бъде публикуван на сайта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, гледаме „Нов 

2 вариант“. Моля да погледнете дали има бележки по него. Мисля, че 

са отразени тези, които направихме тази сутрин.  

Колеги, по симулатора последно имате ли бележки? Не виждам.  

Подлагам на гласуване с протоколно решение да одобрим 

симулатора за машинно гласуване и да бъде качен на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия.  

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

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.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.  

Следващото, което искам да погледнете, е в папка с мои 

инициали от днешна дата – проект на писмо до кмета на Столична 

община и до изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД с молба 

да се излъчват клиповете, които сме направили за разясняване правата 

и задълженията на гражданите при упражняване правото им на глас в 

метростанциите в гр. София.  
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Моля за протоколно решение за одобряване на това писмо, за да 

бъде изпратено до кмета на община Столична, и до изпълнителния 

директор на „Метрополитен“ ЕАД. Проектът е в моя папка от днешна 

дата, казва се „Metropoliten 2021“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по това писмо.  

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

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.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Връщаме се отново в папка „Разяснителна 

кампания“, където има „BNT_clip mashinno“. Това е триминутният 

клип, насочен към избирателя, за това как се гласува с машина на 14 

ноември 2021 г.  

Моля да го изгледате и да дадете своите коментари, за да знаем 

дали това е клипът, или ще се налагат корекции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изгледахте ли 

клипа?  

Колеги, може ли да се съсредоточим върху този материал дали 

ще се връща на изпълнителя за корекции?  

Колеги, аз ви предлагам, тъй като няма предложения по 

видеоматериала, с изключение на някои дребни детайли, да изчакаме 

до края на деня, докато Централната избирателна комисия е в 

заседание, или малко след това, ако получим обратна информация 

колко време е необходимо за дребни корекции, и утре в началото на 

заседанието да вземем окончателно решение по този видеоматериал.  

Колеги, мисля, че с изключение на дребните корекции, които се 

налага да се направят по визията на този материал, в останалата част 

няма бележки. Поради което, моля с протоколно решение да го 

одобрим.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева 

и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Друго в Разяснителна кампания има ли, колеги? Не.  

Господин Томов, на Вас Ви остана доклад в Гласуване извън 

страната. Заповядайте.  

 

Точка 3. Гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Колеги, отново ще ви насоча към вътрешната мрежа. В моя 

папка от днешния ден е качен един екселски файл, в който е 

предложението на Министерството на външните работи, което 

обсъждахме в работна група, за членския състав на секционните 

избирателни комисии. Виждате, че там има и предложения за това къде 

и колко машини да има в избирателните секции в чужбина. 

Предложението за машините няма да го предложа за гласуване, както 

обсъждахме и в работната група, за да бъде проверено и обсъдено още 

веднъж, но предлагам да приемем предложения ни от Външно 

министерство членски състав на секционните избирателни комисии. 

Предвид това, че този състав е съгласуван и с дипломатическите и 

консулски представителства и с организаторите по места, на доста 

места вече има напреднал процес на сформиране на секциите би 

трябвало да сметнем, че Външно министерство и особено 

дипломатическите и консулски представителства най-добре могат да 

преценят потребностите на конкретната секция.  

Виждате списъка. Ако има някакви бележки, нека ги обсъдим. 

Предложението ми е да гласуваме, разбира се, анблок всичките 753 

секции с протоколно решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете таблицата с предложението на Министерството на 

външните работи за броя на членовете на секционните избирателни 

комисии извън страната.  

Колеги, имате ли други предложения?  
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Моля, режим на гласуване по така представеното предложение 

за брой на членовете на секционните избирателни комисии в 

избирателните секции извън страната.  

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

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.  

Колеги, връщаме се в Административни преписки. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки.  

Преди прекъсване на заседанието ви докладвах покана от 

Администрацията на президента. Текстът е във вътрешната мрежа за 

колегите, които искаха да се запознаят. Имаше и предложение на 

госпожа Солакова – ЦИК да не вземе участие в срещата. Господин 

Димитров също подкрепи това предложение с оглед ангажимента на 

Централната избирателна комисия утре – имаме отдавна планирана 

среща с мисията на ОССЕ.  

Господин Баханов, заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

След като се запознах със съдържанието и текста на отправената 

покана, същата е подписана, доколкото виждам, от главния секретар на 

президента на Република България и видно от текста – от името на 

действащия президент е отправена покана до Централната избирателна 

комисия, която да се представлява от председателя, заместник-

председателите и секретаря на същата, и в която ще участват, видно от 

текста, Министерството на външните работи, „Информационно 

обслужване“, Министерството на здравеопазването и Държавната 

агенция „Национална сигурност“.  

Изразявам становище, че такава среща не би следвало да се 

провежда под егидата на действащия президент, тъй като общоизвестен 

е фактът, че същият е и кандидат за президент на предстоящите избори 

на 14 ноември 2021 г. и считам, че не е коректно и нормално да се 

провежда такава среща в президентството и то по покана на 



60 

 

президента, който, пак казвам, е и кандидат за президент. Винаги, поне 

аз откогато съм член на Централната избирателна комисия, сме канили 

най-вече вицепремиера, който отговаря за произвеждането на изборите, 

в Централната избирателна комисия, когато е имало нужда да се 

стиковат действията на Централната избирателна комисия с 

вицепремиера, отговарящ за предстоящите избори. В това число, с 

оглед на епидемичната обстановка в последните две години, 

Централната избирателна комисия или по покана на Централната 

избирателна комисия, е канен и министърът на здравеопазването и 

главният санитарен инспектор, които са идвали на място и са се 

срещали с целя състав на Централната избирателна комисия, не само с 

ръководството на същата.  

Така че считам, че е уместно такава среща, на първо място, че е 

необходима. Доколкото ми е известно вече минаха три избора, не сме 

имали среща с вицепремиера, който мисля, че е един и същ за трите 

последни избора, определен да отговаря за изборите. Мисля, че е 

наложително с оглед на конкретната епидемична обстановка да се 

изпрати покана, както винаги е било – изпращане на покана било до 

вицепремиера, който отговаря за изборите, било до министъра на 

здравеопазването и главния санитарен инспектор. Плюс това срещи с 

ДАНС, с „Информационно обслужване“, с Централната избирателна 

комисия се провеждат през няколко дни оперативно, така че каквото 

има да се каже, се е казало в оперативен порядък с тези две служби, 

имащи отношение към предстоящите избори, включително и с 

представители на Министерството на външните работи. Единствено не 

сме имали среща тук с представител на Министерството на вътрешните 

работи, доколкото аз знам.  

С постоянния главен секретар, ако не се лъжа така е титулуван, 

господин Кондов и с другия представител на Външно, който отговаря и 

е отговарял досега за провеждането на изборите извън страната, правим 

регулярни срещи в ЦИК, където се обсъждат наболели въпроси с оглед 

на оперативните действия, които следва да се предприемат.  

Считам, че такава среща не би имала ефект, единствено… Не 

искам да го казвам какъв ефект може би има, тъй като ние провеждаме 
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такива срещи с оглед на предстоящите избори.  Така че мнението ми е, 

че такива срещи трябва да се провеждат в сградата на Централната 

избирателна комисия пред целия състав на Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Само една реплика, колега Баханов.  Може 

би, понеже в предиобедната част не бяхте в заседание, ние взехме 

решение и изпратихме писмо до вицепремиера, на когото е възложена 

координация във връзка с организацията на изборите, до министъра на 

здравеопазването и държавния здравен инспектор, с което изразихме 

желанието на Централната избирателна комисия да бъдат проведени 

разговори във връзка с влошаващата се епидемична обстановка и с 

евентуално представители на здравните органи, които, ако предвиждат 

мерки, които биха могли да се отразят на изборния процес, да бъдат 

обсъдени най-напред с Централната избирателна комисия, така че 

такова писмо вече е изпратено.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин 

Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря за разяснението, което даде 

колегата Матева. Наистина не съм разбрал, че има отправена такава 

покана. Похвално е, че от страна на ЦИК вече при третите избори за 

тази година, тъй като такава обстановка имаше и в предишните два 

избора, но не сме канили нито министъра на здравеопазването, нито 

вицепремиера, отговарящ за изборите. Добро начало е за тези избори, 

може би понеже са 2 в 1 да поканим и да направим такава среща, която 

пак считам, че е крайно наложителна. Благодаря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други 

изказвания?  

Колеги, да се върнем на поканата от предишната част.  

Моля по предложението, което направи госпожа Солакова и 

допълнено от господин Димитров, да върнем отговор, в който да 

посочим за ангажимента на Централната избирателна комисия в 

утрешния ден, както и че в качеството си на независим държавен орган 
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Централната избирателна комисия провежда периодични срещи с 

представители на органите, които са ангажирани с произвеждане на 

изборите. В този смисъл да изпратим отговор.  

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

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.  

Колеги, със следващ доклад – господин Войнов, заповядайте.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с провеждане на 

разяснителната кампания, предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“, с което да поискаме да ни предоставят десет броя машини за 

гласуване с инсталирана демо версия от наличните в склада на „Карго-

партнер“ на 26-и – утре, до 17,00 ч. в Централната избирателна 

комисия. Проектът за писмо е в моя папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо 

Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може би съм пропуснала, ако не съм 

била в залата, докладвани ли са искания, постъпили ли са такива, знаем 

ли бройката, която е заявена, за да сме сигурни, че тези десет машини 

ще са достатъчни? Защото на предишните избори мисля, че се наложи 

някои да изчакат повече дни, отколкото първите партии и коалиции, 

които бяха заявили, получиха.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. На сутрешното заседание аз докладвах, че 

са постъпили няколко заявки. До момента са постъпили заявки за 

четири машини. Затова предлагам, понеже няма и къде да ги 

складираме, засега да са десет, а след два-три дни ще поръчаме още. 

Няма проблем.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предложението е добро – да подготвят. 

Междувременно можем да изпратим допълнителна заявка и в 9,00 ч. в 

сряда.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре. Предлагам да е на 27-и в 9,00 ч.  



63 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще подложа 

на гласуване писмото, но по отношение на броя машини ви предлагам 

след като приключи заседанието, като проверя във входящата поща, 

мисля, че има още постъпили заявки, ако необходимият брой трябва да 

се увеличи, да бъде вписан съобразно направените заявки.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам и да следваме същия принцип, 

който следвахме и на 11 юли. Тогава с протоколно решение 

възложихме на администрацията, на служителите в отдел „Регистри“ да 

получават машините и да ги предават срещу приемо-предавателен 

протокол на представителите на партиите. И сега да им бъде възложено 

да изготвят писма и да изпратят до партиите и коалициите, които са 

подали заявка, че желаят да получат машини, като им бъде определено 

време в сряда между 11,00 и 17,00 ч. да пристигнат в ЦИК и да си 

получат машините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, първо, 

подлагам на гласуване писмото до „Сиела Норма“ и до директора на 

Главна дирекция „Жандармерия“ с направените уточнения.  

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

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.  

И, колеги, по предложението на госпожа Матева, моля с 

протоколно решение да възложим чрез директора на дирекция 

„Администрация“ на служителите от звено „Регистри“ да получат 

машините и съответно да бъдат предадени на представителите на 

политическите партии и коалиции с приемо-предавателен протокол.  

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

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.  

Със следващ доклад – заповядайте, госпожо Матева.  
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Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви постъпила в Централната избирателна 

комисия жалба срещу Решение № 789-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. 

на ЦИК до Върховния административен съд. Ще бъде предоставена 

жалбата за окомплектоване и изпращане във Върховния 

административен съд, но ви предлагам в писмото, в което описваме 

документите, които съдържа административната преписка, да бъде 

изразено становище на ЦИК, че това решение, с което се установява 

нарушение, не подлежи на самостоятелно обжалване пред Върховния 

административен съд, тъй като е част от административно-наказателна 

процедура и подлежи на обжалване наказателното постановление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с 

протоколно решение да се изрази становище на Централната 

избирателна комисия, както предложи госпожа Матева.  

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

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.  

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам 

следващо за утре – 26 октомври от 10,30 ч.  

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

Стенографи:  

 Силвия Михайлова 

   Нина Иванова  


