
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 118 

 

На 4 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия  

при следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

2. Проект на решение за  съставяне и отпечатване на 

избирателните списъци при произвеждане на нов  избор за 

президент и вицепрезидент на Републиката.  

Докладва: Елка Стоянова 

3. Проект на решение за утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на нов избор за 

президент и вицепрезидент на Републиката.  

Докладва: Севинч Солакова 

4. Медийни пакети.  

Докладва: Димитър Димитров 

5. Проект на решение за промяна в състава на ОИК.  

Докладва: Йорданка Ганчева 

6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладват: Гергана Стоянова, Георги Баханов 

7. Гласуване извън страната . 

Докладва: Цветозар Томов 

8. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Йорданка Ганчева,  Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Силвия Стойчева, Росица 

Матева, Емил Войнов 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова 

10. Разни. 

Докладват: Георги Баханов, Камелия Нейкова, 

Димитър Димитров  

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Севинч Солакова, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 10,47 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! В 

залата сме 13 членове на Централната избирателна комисия – налице 

е необходимият кворум.  

Заседанието започва със закъснение поради спешно 

провеждане на работна група по въпроси, свързани с удостоверяване 

на съответствието по чл. 213а от Изборния кодекс. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

2. Проект на решение за  съставяне и отпечатване на 

избирателните списъци при произвеждане на нов  избор за 

президент и вицепрезидент на републиката с докладчик госпожа 

Елка Стоянова. 
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3. Проект на решение за утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на нов избор за 

президент и вицепрезидент на републиката с докладчик госпожа 

Севинч Солакова. 

4. Медийни пакети с докладчик господин Димитър Димитров. 

5. Проект на решение за промяна в състава на ОИК с 

докладчик госпожа Йорданка Ганчева. 

6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите на 14 ноември 2021 г. с докладчик госпожа Гергана 

Стоянова. 

7. Гласуване извън страната с докладчик господин Цветозар 

Томов. 

8. Доклади по административни преписки с докладчици 

госпожа Йорданка Ганчева и госпожа Севинч Солакова. 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа 

Росица Матева. 

Имате ли предложения за допълване?  

Господин Баханов? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате – в т. 6 и в т. 8 да ме 

включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви. 

Други колеги? Госпожо Стойчева? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В т. 8 моля да ме включите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване по така предложения дневен ред и направените 

допълнения на докладчиците и нова т. 10.. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, преминаваме към дневния ред с точка първа: 

Машинно гласуване. 
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Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам Ви 

писмо, вх. № ПВР/НС-23-109-2/03.11.2021 г., от Държавна агенция 

„Електронно управление“ АД. С него ни уведомяват, че процесът на 

удостоверяване на съответствието в Държавна агенция „Електронно 

управление“ по смисъла на чл. 213а, ал. 2 от Изборния кодекс е 

стартирал на 22 октомври 2021 г., като на 3 ноември 2021 г. от 

Централната избирателна комисия им е предоставена финалната 

версия на софтуера и във връзка с изпълнението на т. 9 от Решение 

№ 783-ПВР/НС на Централната избирателна комисия ни канят на 

4 ноември 2021 г. от 11,00 ч. в сградата на Агенцията в град София 

да присъстваме на създаването на финалния билд от изходния код на 

софтуера, който ще се използва при произвеждането на изборите на 

14 ноември 2021 г.  

Искам да обърна внимание, че това писмо е пристигнало в 

късния следобед вчера, така че нямахме възможност да го 

разгледаме на заседание на Централната избирателна комисия. 

Поради горното предлагам да изпратим писмо до Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД, с което да ги уведомим, че 

поради късното получаване на тяхното писмо нямаме възможност да 

присъстваме на удостоверяването на софтуера, а също така да ги 

помолим да ни уведомят дали е реализирано изискването, описано в 

т. 2.9. от Техническата спецификация към Решение № 548-ПВР/НС 

на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по доклада на господин Войнов – в смисъл да 

изпратим писмо на Държавна агенция „Електронно управление“ АД 

незабавно? Може би и срок – до края на деня да ни информират, 

след като днес ще  правят този процес. 

Колеги, моля, процедура по гласуване. 



 5 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  

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

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо и от 

Българския институт по метрология, вх. № ПВР/НС-23-149 от 

4 ноември 2021 г. С това писмо от Българския институт по 

метрология ни уведомяват, че пак във връзка с изпълнението на т. 9 

от Решение № 783-ПВР/НС на Централната избирателна комисия ни 

канят днес, на 4 ноември 2021 г., от 14,00 ч. в сградата на 

Българския институт по метрология да присъстваме на проверка на 

хардуерната част, която ще се използва за произвеждане на изборите 

на 14 ноември 2021 г. за президент и вицепрезидент.  

Пак искам да обърна внимание, че писмото пристига – преди 

около един час е било изпратено, така че предлагам да го имаме за 

сведение и до 14,00 ч. да преценим дали ще има възможност 

представител на Централната избирателна комисия да присъства. 

Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо, вх. № ПВР/НС-23-

141 от 3 ноември 2021 г., което Ви докладвах за запознаване. 

Припомням, че това е писмото от „Сиела Норма” АД, с което ни 

информират, че 228 броя устройства, които не са част от доставката 

по Договор № 38, се намират във въпросния камион на територията 

на склада на „Карго-партнер”. Припомням, че твърдят, че тези 

устройства са собственост на „Смартматик” и ще се използват за 

различни цели – демонстрации в Албания, демонстрации пред 

представители на Грузия и сервиз, и за дейности между 

„Смартматик” и „Сиела Норма” АД, а не свързани с изборите в 

Република България.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма” АД с копие 

до Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с 

тероризма”, с което да ги уведомим, че специализираните 

устройства, които не са част от Договор № 38, следва да се 
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складират в обособен сектор от склада на „Карго-партнер”, да не се 

допуска разпечатването им, след разтоварване на машините 

камионът да бъде освободен и да ни предоставят опис, съдържащ 

серийните номера на тези доставени СУЕМГ, които не са предмет на 

Договор № 38, както и да ни посочат конкретно по колко машини са 

предназначени за Албания, съответно за Грузия и за другите неща, 

за които не е ясно от тяхното писмо точно за какви цели ще бъдат 

използвани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения във връзка с писмото, изготвено до „Сиела Норма” АД, 

с копие до господин Гребенаров? Ако няма, 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, Севинч 

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

Колеги, със спешен доклад давам думата на госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, малко по-късно ще Ви 

докладвам писмата, които получихме.  

Това, което получихме от РИК – Монтана, оказа се, че те са 

въвели в системата, в която се въвеждат кандидатските листи на 22-

ра позиция – Партия „Българско национално обединение”, погрешно 

са разменили местата на двама кандидати и не съответстват на 

регистрираната кандидатска листа. За съжаление, вчера са го 

открили, днес го изпращат, въпреки че изпратихме писмо на всички 

районни избирателни комисии и те ни върнаха отговор и 

потвърдиха, че са направили проверка в системата и всички 

кандидатски листи са коректно въведени. Но с оглед 

обстоятелството, че днес е 4-ти, до 7-ми можем да направим 

корекции в кандидатските листи, които предоставяме на „Сиела 

Норма” АД, Ви моля да гласуваме отново писмо до всички районни 

избирателни комисии да направят отново проверка дали са въведени 

коректно в системата cik.is-bg.net, данните на регистрираните 
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кандидати и поредността им, така както са регистрирани със 

съответните решения и дали въвеждането отговаря на регистрацията 

по решения. Сега дали днес да им е срокът или да го оставим утре до 

10,00 ч., защото утре е 5-ти, тоест имаме време да изискаме отново 

цялата база данни и да изпратим на „Сиела Норма“ АД. По-скоро до 

утре може би, за да имат време. Утре до 10,00 ч. да направят 

проверка отново на всички кандидати на всички кандидатски листи 

дали съответства въвеждането, качено на техните интернет 

страници, с регистрацията на съответните кандидатски листи и с 

отразените след това промени. И да ни информират по електронната 

поща утре до 10,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, преминаваме към точка втора: Проект на решение за  

съставяне и отпечатване на избирателните списъци при 

произвеждане на нов  избор за президент и вицепрезидент на 

републиката.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 2. Проект на решение за  съставяне и отпечатване на 

избирателните списъци при произвеждане на нов  избор за 

президент и вицепрезидент на републиката.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във вчерашна папка от 3 ноември 

2021 г. под № 856 – Проект на решение за  съставяне и отпечатване 

на избирателните списъци при произвеждане на нов, втори избор за 

президент и вицепрезидент на републиката.  
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На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 23 предлагам решение с 

диспозитив. Моля да се запознаете, да го обсъдим и подложим на 

гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би: „в 

избирателния списък за произвеждане на нов избор”. 

Колеги, вижте  т. 1. Смятате ли, че трябва да е в множествено 

число? Смятам, че тук някъде трябва да кажем – в избирателния 

списък двете колони не трябва да съществуват за подпис. Може би в 

това решение трябва да го кажем. Няма как да имаш колона за НС 

при нов избор. Няма да променяме изборната книга.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: След като започваме, че в нови списък 

се включват хората, придобили избирателни права между двата тура, 

не трябва ли да имаме и текст, че се изключват хората, изгубили 

избирателни права? 

Защото нямаме такъв текст. Веднага след това казваме, че 

„включените в избирателните списъци за първия избор се отпечатват 

автоматизирано”. Или към първото изречение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „… заличават 

лицата, изгубили правото си да гласуват между първия и втория…”, 

така ли? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, това предлагам – че се включват 

лицата, придобили правото и се изключват лицата, изгубили 

правото.  

Има, както и актовете за раждане включва, то е същото. Тоест, 

освен починали, могат да бъдат и други причините.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка  

предложението на господин Томов, това Ваше предложение се 

съдържа в текста на самата изборна книга, отдолу – кой се заличава 

от избирателния списък. Заличаването преди отпечатването се 

извършва автоматизирано, а след отпечатването, с хоризонтална 

черта. 

В това решение ние можем да кажем, че избирателните 

списъци се отпечатват по приложение еди-кое си.  
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Това, което предлагаш, го чета в текста под формата на 

избирателния списък – кои се включват и как се заличават.  

Кажете какво трябва да направим със списъците?  

Моето мнение е, че можем – или това, което предложи 

госпожа Солакова, или да кажем задължително какви данни съдържа 

избирателният списък, или да кажем кое може да отпадне.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В първото изречение на т. 1 ще добавя 

ново изречение, преди „Включените в избирателните списъци…”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Или с тирета да 

изброим, че избирателният списък за произвеждане на нов избор за 

президент и вицепрезидент задължително съдържа: номер по ред, 

собствено, бащино, фамилно име, ЕГН – попълва СИК…, така както 

са колоните, като т. 7 няма да се включва. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: „Включените в избирателния списък…” и 

всички точки надолу се преномерират. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А тези, които са с 

удостоверение за гласуване на друго място, няма ли да го уредим 

тук, защото ние казваме кои се включват. Тези, които са били 

включени по настоящ адрес, се отпечатват в списъка по настоящия 

адрес.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Нали се прилага предишното 

решение? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване по проекта на 

решение с направените допълнения. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението № 857-ПВР. 

Преминаваме към точка 4: Медийни пакети. 
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Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 4. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, има няколко предложения да утвърдим договори, сключени 

между различни участници и медии. 

Първият от тях е с вх. № ПВР-24-210 от 3 ноември 2021 г. 

Инициативният комитет на кандидатите за президент Цвета 

Кирилова и вицепрезидент Георги Тутанов иска да утвърдим 

договор, който са сключили с „Труд медия” за отразяване на 

кампанията. Общата стойност на този договор е 4100 лв. с ДДС. 

Предлагам да го утвърдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

одобрим този договор. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който 

предлагам да одобрим, е с вх. № ПВР-24-209 от 3 ноември 2021 г. 

Предложението е за одобряване на договор между „Патриотичен 

фронт – НФСБ, БДС „Радикали”, БНСД”, които са регистрирани и 

имат свой кандидат – предлагат да изразходват от пакета си договор, 

който те сключват със сайта „Флагман.бг”, стойността на договора е 

3600 лв. с ДДС. Налични са тези средства в този пакет.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против 

– няма.  



 11 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-201 от 3 ноември 

2021 г. е постъпило предложение да одобрим договор между ПП 

ВОЛЯ и нейният кандидат, издигнат за президент, и „Интерпрес 

груп 18” ЕООД, което всъщност е издателят на „Галерия”. Общата 

стойност на договора е 9000 лв. Това е сума, която е налична в 

пакета на ПП ВОЛЯ. Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-200 от 3 ноември 

2021 г. е постъпило предложение да одобрим договор между 

„Евроком – Царевец” и Политическа партия „Правото”, стойността 

на договора е 1200 лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: колеги, моля, режим 

на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният договор, който 

предлагам да одобрим, е с вх. № ПВР-24-202 от 3 ноември 2021 г., 

сключен между Костадин Костадинов и „Интерпрес груп 18” ЕООД 

– повтарям, това е издателят на „Галерия”, стойността на този 

договор е 2400 лв. с ДДС, налична е в сметката. Моля да одобрим 

този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, прекъсваме за 10 минути заседанието за проветряване 

на залата. 

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 13 членове 

сме в залата – продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия. 

Продължаваме с точка 1: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, искам отново 

да Ви обърна внимание по процеса за удостоверяване на 

съответствието на типа техническо устройство за машинно 

гласуване по чл. 213а от Изборния кодекс. Тъй като според 

становището на експертите към Централната избирателна комисия 

изпълнителят не е реализирал условието, описано в т. 2.9 от 

Техническата спецификация към Решение № 548-ПВР/НС от 

17 септември 2021 г. на ЦИК, а тъй като и в т. 3 от Техническата 

спецификация е записано, че всяка важна технологична операция 

при подготовка на софтуера трябва да бъде изпълнявано от двама 

участника – един от изпълнителя и един от възложителя, предлагам 

на представители на Централната избирателна комисия да отидат на 

удостоверяването на съответствието в Държавна агенция 

„Електронно управление“, да присъстват на това удостоверяване и 

официалният билд да бъде подписан от UEFI ключове, генерирани в 

Централната избирателна комисия, като ключовете следва заедно с 

програмата за отключване на машината да се съхраняват само в 

Централната избирателна комисия. 



 13 

Предлагам да вземем това решение и да определим, примерно, 

трима представители на Централната избирателна комисия да отидат 

на удостоверяването на съответствието и да извършат това 

подписване с UEFI ключове, генерирани в Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по предложението на господин Войнов? Имате ли предложения за 

представители?  

Колеги, има ли въпроси? Ако няма въпроси или предложения, 

моля, процедура по гласуване по така направеното предложение от 

господин Войнов и ако то бъде подкрепено с необходимото 

мнозинство, ще определим и кои да бъдат представителите на 

Централната избирателна комисия. 

Моля, процедура по гласуване на предложението на господин 

Войнов. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, , Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова).  

Господин Войнов, Вашето предложение за представители, ако 

имате такова, или колеги, ако имат желание? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, аз предлагам – може и повече от трима 

да са, всички, които имат желание. Аз примерно бих отишъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? 

Господин Войнов, господин Димитров, господин Георгиев. 

Може би трябва и със съдействието на IT експертите, които 

подпомагат Централната избирателна комисия в тази работа. 

Колеги, има ли други желаещи?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Според мен трябва да имаме и писмо 

за IT експертите. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с 

протоколно решение да определим представителите на Централната 

избирателна комисия да бъдат господин Войнов, господин 

Димитров, господин Георгиев и експертите, които ще подпомогнат 

тази дейност – А.          К.              , П.            Ж.           и Т.         Ц.      , 

за което уведомим Държавна агенция „Електронно управление“. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, , Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч 

Солакова).  

Колеги, по дневния ред. Госпожа Матева със спешен доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля Ви, във вътрешната мрежа в 

папка с моите инициали да се запознаете с няколко писма. Едното е 

свързано с това, което Ви споменах преди почивката и изпратихме 

писмо до всички районни избирателни комисии, а именно: писмо, 

вх. № НС-15-796 от 3 ноември 2021 г., с което РИК – Монтана, ни 

уведомява, че при изпращане на номенклатурата на кандидатите от 

„Информационно обслужване” АД към районната избирателна 

комисия е установено, че за Политическа партия БНО, под № 22 в 

бюлетината, има въведени погрешно кандидатите като поредността 

на кандидати № 2 и № 3 е разменена. В тази връзка изпратихме 

писмо до всички районни избирателни комисии, за да извършат 

отново проверка на въведените в системата cik.is-bg.net, кандидатски 

листи. Но при проверка на решение № 21-НС от 11 октомври 2021 г., 

с което е регистрирана кандидатската листа на „Българско 

национално обединение” – БНО за участие в изборите на 14 ноември 

2021 г., се установява, че кандидатската листа е регистрирана в 

поредност от трима кандидати. Първият е Ивелина Георгиева, 

вторият е Йордан Иванов Малджански, третият е Владимир Николов 

Живков, докато в интернет страницата на районната избирателна 
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комисия и на Централната избирателна комисия поредността е 

изписана Ивелина Георгиева, Владимир Живков, Йордан 

Малджански. 

По тази причина Ви предлагам да гласуваме писмо до 

„Информационно обслужване” АД, с което да укажем в системата 

cik.is-bg.net да бъде извършена промяна, като бъдат подредени 

кандидатите в кандидатската листа, както е по решението на 

районната избирателна комисия, а именно под № 2 да бъде Йордан 

Иванов Малджански, под № 3 Владимир Николов Живков. Същото 

писмо да бъде изпратено на „Сиела Норма”, за да може в базата 

данни с кандидатите, които им изпратихме, да бъде извършена 

корекция на кандидатската листа за Дванадесети изборен район –

 Монтана, като бъде подредена така, както поясних според 

решението на районната избирателна комисия. 

Само че аз бях предвидила в ръкописното писмо и ще Ви 

предложа текстът да бъде – цялата кандидатска листа, която е от 

трима души, тоест да се включи и първият в кандидатската листа, за 

да не стават пак някакви проблеми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още две писма, които са свързани 

със заличаване на кандидати в кандидатски листи. 

Едното е с вх. № НС-15-798 от 4 ноември 2021 г. 

В РИК – Хасково, с Решение № 109 от 3 ноември 2021 г. е 

извършено заличаване на регистрация на Ванчо Илиев Ванчев като 

кандидат за народен представител, поставен под № 3 в листата на 

Политическа партия на „Българско национално обединение”. Така че 

Ви предлагам да гласуваме писмо до „Информационно обслужване”, 
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с което да бъде отразено заличаването в cik.is-bg.net, както и до 

„Сиела Норма” АД да бъде отразено това заличаване в данните за 

електронната бюлетина и бутонът, отразяващ преференцията на 

заличения кандидат, да не бъде активен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още едно писмо във връзка със 

заличаване на кандидат. 

Писмо, вх. № ПВР/НС-14-3/03.11. 2021 г. от РИК – Велико 

Търново, ни е изпратено копие от решение № 109 от 3 ноември 

2021 г., с което е заличена регистрацията на кандидат за народен 

представител в коалиция от партии „Национално обединение на 

десницата” Светла Стефанова Златева. Тя е била регистрирана под 

№ 8 в листата на коалицията от партии. Така че Ви предлагам да 

изпратим същото писмо до „Информационно обслужване” – да бъде 

отразено в системата cik.is-bg.net заличаването на кандидата под № 8 

в коалиция от партии „Национално обединение на десницата” и на 

„Сиела Норма” АД в електронната бюлетина в този Четвърти 

изборен район – Великотърновски, да бъде заличен посоченият 

кандидат и бутонът, отразяващ преференцията да не бъде активен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим 

на гласуване за писмото до „Информационно обслужване” АД и 

„Сиела Норма” АД. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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Преминаваме към точка 3: Проект на решение за 

утвърждаване на технически характеристики на бюлетините за 

произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на 

Републиката. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 3. Проект на решение за утвърждаване на технически 

характеристики на бюлетините за произвеждане на нов избор за 

президент и вицепрезидент на републиката.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа имаме проект на решение за одобряване на техническите 

характеристики. Знаете, че го обсъдихме на работна група. Проектът 

изпратихме до Печатницата на БНБ, получихме от печатницата 

писмо, в което по нашето предложение нямат бележки, но предлагат 

допълнително в частта, която касаеше общия брой на позициите, 

които могат да бъдат отпечатани по дължината на бюлетини, да се 

заличат съответните думи. Във вътрешната мрежа – мисля, че 

можете да го видите, като „Основни характеристики” на 

бюлетините, с които ще се гласува при евентуален нов избор за 

президент и вицепрезидент на републиката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или предложения? Ако няма, моля, режим на гласуване по 

проекта на решение за утвърждаване на техническите 

характеристики на бюлетини за произвеждане на нов избор ведно с 

изпращане до Печатницата на БНБ и министъра на финансите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

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

няма.  

Решението е № 858-ПВР. 

Господин Димитров, Вие имахте недовършен доклад в 

точка четвърта по отношение на заявките. 
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Определям госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 4. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Ще Ви докладвам десетина запитвания. Първото е с 

вх. № ПВР-24-199 и в това запитване „Блиц.бг” ни питат дали е в 

наличност сумата от 5400 лв. с ДДС в пакета на партия ВОЛЯ. 

Много от тези заявки са на ПП ВОЛЯ тъй като тя не е ползвала 

пакетите си. 

С вх. № ПВР-24-198 имаме запитване от „Факти.бг” – това е 

варненски сайт, отново партия „Воля”, те имат заявени тарифи, 

стойността на запитването е 3600 лв.  

Запитване от „Нетинфо”, вх. № 24-211, представляващо 

Вести.бг”, „Нова.бг”, „Дарик нюз”– заявка на стойност 5760 лв., 

Политическа партия „Воля”. 

Запитване от „Нетинфо” отново – Политическа партия 

„Правото”, същите сайтове, на стойност 2880 лв. с ДДС. 

Запитване от „Медия нова – Варна”, „Смарт медия груп”, 

вх. № НС-24-734. Запитването е за наличната сума от 1200 лв. в 

пакета на партия „Воля”. 

Запитване от „Инвестор. БГ”, вх. № НС-24-735, отново е 

запитване за пакета на ПП ВОЛЯ. Стойността е 5280,48 лв. 

Със запитване, вх. № 24-736, телевизия „Евроком” ни пита за 

пакета на партия „Воля” за 4200 лв. с ДДС. 

Със запитване, вх. № 24-737– „Морето.нет” – варненски сайт 

ни пита за 1440 лв. с ДДС за пакета на партия „Воля”. 

Запитване за медиен пакет от „Фреш радио груп” – Радио 

„Фреш”, Радио „Мелъди” – 1794,74 лв. Такава сума е налична за 

Политическа партия „Възраждане на Отечеството”, вх. № 24-738. 

Следващото запитване е с вх. № 24-732 от „Webgrоund”, ПП 

ВОЛЯ стойността на заявката е за 2400 лв. с ДДС. 
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Последните две запитвания са изпратени паралелно – 

вх. № 24-731 за пакета на Политическа партия „Правото”, първото 

на стойност 900 лв., а второто 2700 лв. Медията, която е подала тази 

заявка е от пенсионерските вестници „Минаха години” и „Златна 

възраст”. Това са запитванията, които са постъпили. Предлагам да ги 

одобрим с протоколно решение, тъй като заявените суми са в 

съответните пакети. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. 

Моля да гласуваме с ръка, като ще помоля колегата Баханов да 

отчита резултата. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, тъй като докладчикът по т. 5 не е в залата, 

преминаваме към точка шеста: Проекти на решения за регистрация 

на наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

 

Точка 6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели 

в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

проект на решение за регистрация на сдружение „Организация за 

подкрепа и закрила“ за участие с наблюдатели в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

Виждам, че не са ми качили в папката проекта за решение, 

затова ще Ви го изчета дословно, въпреки че бях помолила да го 

изчетат.  

Постъпило е заявление с вх. № 15 от 3 ноември 2021 г. от 

сдружение „Организация за подкрепа и закрила“, представлявано от 

Гергана Николова Калпачка, за регистрация за участие с 
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наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Колеги, проектът вече е наличен в моята папка. 

Към заявлението са приложени изискуемите по закона и 

съгласно Решение на Централната избирателна комисия документи, 

а именно: пълномощно от Гергана Николова Калпачка – 

председател, в полза на 28 лица – представители на сдружение 

„Организация за подкрепа и закрила“; декларации по образец, 

Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа – 28 броя на 

съответните представители на сдружението; списък с имената и 

личните данни изрично упълномощените от сдружението лица, 

което е представено както на хартиен носител, така и в електронен 

вид на технически носител. 

От разпечатката от Агенцията по вписванията е видно, че 

сдружението Организация за подкрепа и закрила“ е регистрирано за 

извършване на дейност в обществена полза. 

Съответно на базата на представените документи е видно, че 

са изпълнение изискванията на Решение № 580-ПВР/НС от 

23 септември 2021 г. на Централната избирателна комисия. 

На 3 ноември 2021 г. в Централната избирателна комисия е 

получено по електронната поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, които са 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение 

„Организация за подкрепа и закрила“. 

Проверката на лицата от приложения списък установява, че 

към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията 

на Изборния кодекс. 

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, както и резултатът от проверката, предлагам на 

Централната избирателна комисия да вземе решение, с което да 

регистрира сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за 

участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като 
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българска неправителствена организация и да регистрира като 

наблюдатели за страната двадесет и осем упълномощени 

представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ с 

посочени изрично имена и ЕГН в проекта на решението. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и на същите да се издадат удостоверения. 

Това е докладът ми за проект за решение за регистрация на 

наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект? Няма. 

Моля, процедура по гласуване на проект за решение относно 

регистрация на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ за 

участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 859-ПВР/НС. 

Колеги, преди да продължим с наблюдателите се връщаме по 

дневния ред към точка 5. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

 

Точка 5. Проект на решение за промяна в състава на ОИК. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпило заявление от 

господин Емил Йорданов Атанасов, секретар на ОИК – Кочериново, 

с вх. № МИ-15-307 от  3 ноември 2021 г. Той сочи, че със заповед 

със съответния номер на министър-председателя на Република 

България е назначен за заместник областен управител на област 

Кюстендил, като това му качество е несъвместимо със секретар на 



 22 

ОИК, поради което моли, считано от 29 октомври 2021 г. да бъде 

освободен като секретар. 

Предвид това, колеги, Ви предлагам проект на решение, с 

което да освободим като секретар на ОИК – Кочериново, област 

Кюстендил, Емил Йорданов Атанасов, ЕГН …, и да му анулираме 

издаденото удостоверение. 

Предложила съм и проект на писмо до представляващия 

съответната коалиция за попълване състава на ОИК –Кочериново, в 

случай че приемем решението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура на гласуване по този проект на решение относно промяна 

в състава на ОИК – Кочериново, и писмото до съответната 

политическа сила. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева ); против – няма.  

Решението е № 860-МИ. 

Преди да прекъснем заседанието – към точка шеста: Проекти 

на решения за регистрация на наблюдатели в изборите на 14 

ноември 2021 г. 

Господин Баханов, заповядайте. 

 

Точка 6. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели 

в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, има проект за решение относно регистрация 

на сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“ 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. № 16 от 3 ноември 2021 г. от 

сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“, 
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представлявано от Иванка Дончева Делева, чрез Ивайло Тодоров 

Цветков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, а 

именно: пълномощно от Иванка Дончева Делева, представляваща 

сдружението, в полза на Ивайло Тодоров Цветков; пълномощно от 

същата в полза на осем лица – представители на сдружение „Бъдеще 

за Северозападна България – БЗСЗБ“; декларации по образец, 

Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа – осем броя; списък 

с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените 

от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели в страната, като изрично са посочени, че са и осемте в 

предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. Този списък е 

представен както на хартиен носител, така и в електронен вид на 

технически носител в excel формат. 

Има представени: удостоверение за актуално състояние от 

Окръжен съд – Монтана, издадено на 29 октомври 2021 г. по 

фирмено дело № 8/2014 г., 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 І на Решение № 580-ПВР/НС от 21 май 2021 г. на ЦИК. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели осем лица. 

На вчерашна дата 3 ноември 2021 г. в Централната 

избирателна комисия е получено по електронната поща писмо от 

„Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение 

„Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“. 

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък 

установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс. 

Предлагам с оглед на изложеното дотук и с оглед на това, че са 

представени всички изискуеми документи, както и резултатът от 
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проверката, и на основание разпоредбите на Изборния кодекс и наше 

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

избирателна комисия да приеме, с което: 

На първо място, да регистрира сдружение „Бъдеще за 

Северозападна България – БЗСЗБ“ за участие с наблюдатели за 

страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска 

неправителствена организация. 

На второ място, да регистрира като наблюдатели за страната 

осем упълномощени представители на сдружение „Бъдеще за 

Северозападна България – БЗСЗБ“, както следва – подробно 

изброени в таблица осем човека с посочени три имена и ЕГН. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения. 

Това е докладът ми. Благодаря Ви за вниманието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста на 

проекта, докладван от господин Баханов, имате ли предложения или 

бележки? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване относно регистрация на 

сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“ за участие 

с наблюдатели в изборите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 861-ПВР/НС. 

Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 14,30 ч. 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Колеги, отлагам 

заседанието на Централната избирателна комисия с 15 минути. 

Отсъстват трима колеги.  

 

(След прекъсването.) 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължава заседанието, както беше обявено от председателя. В 

залата сме осем членове на Централната избирателна комисия. Има 

необходимия кворум. 

Продължаваме с точка осма: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, колега Солакова. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, за запознаване в 

подпапка ОТП  в папка с моите инициали има подготвено писмо до 

всички РИК за обсъждане в работна група. 

Докладвам писмо, което сме получили от секретаря на община 

Бобовдол с № ПВР/НС-16-6/03.11.2021 г. Поставеният въпрос е 

относно лице с наложена мярка домашен арест без влязла в сила 

присъда – дали може да подаде заявление за гласуване и да гласува с 

подвижна избирателна кутия. Виждате отговора във вътрешната 

мрежа. Предлагам да изпратим писмо. Лицата, които имат право да 

гласуват с подвижна избирателна кутия, са определени в 

разпоредбата на чл. 37 и в Решение 766. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища по 

предложението на госпожа Солакова? Моля, режим на гласуване за 

приемане на това писмо. 

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

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

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), 

против – няма. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, постъпило е писмо 

от областна администрация – Хасково, до Централната избирателна 

комисия с копие до администрацията на МС, до председателя на 

РИК – Хасково, и до кметовете на общини в Хасковска област. 

Писмото е след организирана и проведена среща със секретарите на 

общини, областния управител и други органи и институции, които 

имат отношение към изборния процес. Поставени са въпроси във 

връзка с количествата бюлетини, които трябва да бъдат 

предоставени на СИК, като предложението се мотивира. Такива 

предложения бяха постъпили в Централната избирателна комисия и 

преди приемането на решението за опаковане и Методическите 

указания. Поставя се въпрос относно недостатъчен брой на 

протоколите, Приложение 101-ПВР-М от изборните книжа. 

Предлагам отговор до областния управител с копие до всички 

областни управители, АМС, всички РИК и всички кметове на 

общини. 

В частта относно предоставените формуляри на Приложение 

101 предлагам да препратим по компетентност на главния секретар 

на МС. 

Съгласна съм да обсъдим този въпрос заедно с всички 

останали поставени въпроси, които са поставени писмено или устно, 

както и направените предложения във връзка с решението за 

опаковане и Методическите указания на ЦИК в тази част относно 

предаването на неизползваните бюлетини и оставените като резерв, 

непослужили в изборите в секциите с машинно гласуване. 

Отговорът е във вътрешната мрежа. Предлагам да гласуваме 

становището, че определянето и предоставянето на броя бюлетини в 

предизборния ден като част от организационно-техническата 

подготовка е в компетенциите на кмета на общината, съгласувано с 

РИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. Моля, режим на гласуване. 
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

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

Любомир Георгиев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със спешен доклад по точка първа: Машинно 

гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

удостоверяването на съответствието по чл. 213а от ИК, което в 

момента се провежда от ДАЕУ, има предложение за протоколно 

решение, което е качено в папката за днес по дневния ред. Моля да 

се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

погледнете предложението в пет минути за запознаване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: …на официалния билд на машините следва 

да се подписва с UEFI  ключове, генерирани от ЦИК, както и 

програмата за отключване на СУЕМГ да бъде генерирана от 

представители на ЦИК. Предлагам с оглед правилната гаранционна 

и текуща поддръжка от страна на изпълнителя „Сиела Норма” ЦИК 

да предостави в срок до 30.11.2021 г. на изпълнителя екземпляр от 

генерираните УЕФИ ключове на 4.11.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по изказването на господин Войнов или предложения по текста? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: UEFI ключовете бяха съгласно 

протоколното решение на съхранение в ЦИК и те трябваше да стоят 

тук именно като гаранция за адекватното въвеждане на софтуера в 

11-12 хил. машини. Този UEFI ключ няма нищо общо с гаранционни 

поддръжки, които не знам откъде дойдоха. Едно е гаранционна 

поддръжка, друго е билдване, изграждане на софтуери и гаранции, 
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че това, което е билдвано, ще стои само и единствено в ЦИК. В този 

смисъл словосъчетания като „гаранционно поддържане”, и то до 31-

ви, за мен са неуместни, най-меко казано, в случая нерелевантни към 

ситуацията. Трето, явно крият нещо друго! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на 

гаранционната поддръжка може би трябва да се уточни по 

отношение на коя. Имаме такава само на самите машини. 

Други изказвания или друго предложение има ли? Ако няма, 

моля,  процедура по гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова,  Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Силвия Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – 2 (Ерхан 

Чаушев и Севинч Солакова). 

Заповядайте, господин Чаушев. 

Определям госпожа Матева да води. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този ключ UEFI трябваше да бъде 

уникален и да се съхранява само и единствено в ЦИК. Така 

обсъждахме днес цял ден. Той не следваше да се предоставя на 

„Сиела Норма” след 30-ти. Напротив, с този ключ трябваше чрез 

ДАЕУ, условно казано, да се запечата съответно някоя софтуерна 

програма и общо взето идеята беше такава. Тя изначално беше 

погрешна, но това е друга тема. В момента пак започваме в някакви 

игри, които не бяха ясни и към момента. За какво е този ключ след 

изборите? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Тъй като имаше бележка по 

гласуването за предходното протоколно решение, тогава не съм 

изразила отрицателен вот, сега ще изразя. Ще се опитам да бъда 

обрана. 

Гласувах „против” не защото съм против ЦИК да държи 

ключовете, за да има гаранция за резултатите от машинното 

гласуване, а съм против липсата на процедурни правила, по които да 

се случва това. В последния момент като на пожар някой пристига и 
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казва: „Сега вземете това решение!”. Минути след това някой друг 

ни казва: „Вземете това решение!” и ЦИК действа точно така – като 

един пожарникар. 

Няма да говоря повече по тези въпроси, но по договора по 

изпълнението ЦИК има доста въпроси, които е следвало да реши до 

този момент, да създаде правила, за да се знае кой какво прави, в 

какви срокове изпълнява, в какъв обем и т.н. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с току-що приетото протоколно 

решение предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма”, за да ги 

запознаем с взетото решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Сега стои въпросът като изпратим на 

„Сиела Норма” АД едно решение, с което те тепърва ще се 

запознаят, и може да не поискат да получат тези ключове. Тогава 

какво правим, господин Войнов? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Ето затова говорех за игри. Сложихме „до 

31-ви”, а вече пристига и предложение – още днес. За това говоря, 

ето го факта, в този смисъл. Нали това беше идеята – ужким 

изначално този софтуер да бъде с тези ключове, да се трансформира 

в една флашка, а флашката да бъде предадена на „Сиела Норма” АД 

с нашия ключ, а не да даваме самия ключ – за това говоря. В крайна 

сметка кой ще даде финалния билд? Кой?! 

Днес сутринта говорихме нещо, сега става нещо друго. Няма 

яснота, без изчистване на всички процедури, които трябваше да ни 

бъдат представени, както говорехме още вчера – стъпка по стъпка.  

Пак в черната кутия. 

На всичко отгоре ще дойдат после приказки защо да броим и 

разписки. Тъкмо затова се броят разписки, защото, очевидно, има 
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нещо със софтуера не както трябва. Ето затова трябва да се броят 

разписки – по обем, съдържание и по начин, определен от ЦИК, тъй 

както е посочил и съдът. Големи приказки тръгнаха, че не трябва да 

се броят разписки. Не, трябва да се броят разписки, защото лично аз 

имам проблеми със софтуера и е факт и с последните ни решения. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

други предложения по предложението на колегата Войнов? Не 

виждам. Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева ), 

против – 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и 

Севинч Солакова). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Гласувах „против”, защото това не е 

в изпълнение на договора. Подобно решение създава само илюзията, 

че Централната избирателна комисия, като орган, има контрол върху 

този процес – само илюзията! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

връщаме се към осма точка: Доклади по административни 

преписки. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

Продължете, колега Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА: Колеги докладвам писмо, което сме 

получили по електронната поща с приложена заповед от кмета на 

община Джебел, област Кърджали, за назначаване на комисия по 

чл. 287, ал. 7 от ИК и определяне на помещения. Възползвам се от 

това, че това е първото подобно писмо да приемем протоколно 

решение да се класират в отделна папка в деловодството, за да не се 

натоварва нито председателят за резолюции, нито да влиза в зала за 

ангажиране вниманието на ЦИК. Надявам се да се изпълни това 

протоколно решение. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложението за протоколно решение? Не виждам. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, докладвам писмо, 

дошло по електронната поща, от администрацията на Министерския 

съвет с вх. № НС-03-141/03.11.2021 г. За юлските избори 

Централната избирателна комисия е възложила на областните 

управители да снабдят СИК с пликове, в които да се поставят 

смарткартите и флашпаметите. Докладвам го за сведение. В 

Централната избирателна комисия имаме готовност за подобно 

възлагане, за да се оправдае финансовият ресурс от областните 

администрации. 

Докладвам продължение на докладна записка, по повод на 

която Централната избирателна комисия на 29.10.2021 г. взе 

решение за унищожаване на неизползваните бюлетини и формуляри 

на изборни книжа от произведените избори на 4.04.2021 г. и на 

11.07.2021г. извън страната.  Както тогава се разбра, при предаване 

на документите от СИК от произведените избори на 11.07.2021 г. в 

ЦИК са получени фабрично опаковани неизползвани, непредадени 

на СИК бюлетини, както и формуляри на изборни книжа. Ние 

приехме решение, което съответства и на решението, което 

Централната избирателна комисия приема след изтичане на срока за 

оспорване на изборните резултати, оставени подобни бюлетини и 

формуляри в областните общински администрации, както и в МВнР, 

включително и в ДКП, да бъдат унищожени, тъй като те не са 

документи и не са изборни книжа по смисъла на Изборния кодекс и 

не подлежат на специален надзор. 
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Във връзка с това протоколно решение се възложи да се 

предвиди ред в Централната избирателна комисия и да се изготви 

констативен протокол. В тази връзка е представен констативният 

протокол от предоставянето на тези книжа в Централната 

избирателна комисия. Постоянно действащата експертна комисия от 

трима членове: Д.      Д.          – главен експерт, П.                               

С.        – финансов контрольор, Р.               Ц.               – главен 

експерт „Човешки ресурси, здравословни и безопасни условия на 

труд”, да прегледа предадените на Централната избирателна 

комисия неизползвани бюлетини и формуляри и да състави нов 

констативен протокол само от служители на Централната 

избирателна комисия, след което документите, подлежащи на 

унищожаване, да бъдат предадени на „Евроимпекс” ЕООД за 

шредиране, балиране и последващо претопяване. В този процес 

отново ще участва и служител от администрацията на ЦИК и ще 

бъде представен отчет. За сведение. 

Докладвам писмо до ОИК – Перник, във връзка с постъпило 

писмо от Областна дирекция на МВР – Перник, с вх. № МИ-04-02-

336 от 2.11.2021 г. от Областната дирекция са се обърнали към 

общинската администрация за данни на лице, член на СИК. От 

общинската администрация са отговорили, че не разполагат с 

документи и не могат да предоставят тези данни. Предлагам по тази 

причина да изпратим писмо до ОИК – Перник, с копие до Областна 

дирекция на МВР. Проектът е във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становище по проекта за писмо? Не виждам.  

Моля да приемем изпращането на това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа в моята папка се намират няколко писма във връзка с данните 
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от извършената проверка в ГД ГРАО за гласуване на избиратели в 

нарушение в изборите на 4.04.2021 г. Докладвам Ви ги за 

запознаване. Предлагам да бъдат обсъдени на работна група, за да 

имаме принципно становище по определени въпроси  при 

определянето на приложението към писмото до съответната районна 

прокуратура. 

Докладвам докладна записка ЦИК-09-443 от 3.11.2021 г. от 

директора на дирекция „Администрация” за извършване на промяна  

по бюджета на Централната избирателна комисия за месец ноември 

2021 г. и уведомяване на министъра на финансите. Приложени са 

писма до министъра на финансите, както и корекциите в бюджета 

след извършването на тази комисия в изпълнение на ПМС № 359 от 

28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Централната избирателна комисия. Моля за одобрение корекцията в 

бюджета, която да бъде извършена от председателя на Централната 

избирателна комисия, и да изпратим уведомление за това до 

министъра на финансите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища? Не виждам. Моля да гласуваме за потвърждаване 

корекцията по бюджета, която да бъде направена от председателя, и 

да бъде изпратено писмото до министъра на финансите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

Заповядайте, колега Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № МИ-15-308 

от 3.11.2021 г. – писмо от ОИК – Челопеч, до зам.-директора на 

„Национална полиция” с копие до Централната избирателна 

комисия за сведение. Всъщност то е във връзка с преписка, 

изпратена до Централната избирателна комисия от „Национална 

полиция”. Тяхното писмо е, че се  извършва проверка по описа на 
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Специализираната прокуратура в гр. София, образувана по сигнал от 

господин  Ш.           срещу кмет на община Челопеч в следната 

връзка. Припомням, че ние с наши протоколни решения изпратихме 

на ОИК – Челопеч, за действия по компетентност и уведомяване на 

ЦИК. Последното писмо по тази преписка, което се получи в ЦИК, 

беше, че от „Национална полиция” ни помолиха за бързина. Ние 

изпратихме писмо до ОИК – Челопеч, след като има резултат от 

проверката, отговорът да се изпрати до „Национална полиция” с 

копие до ЦИК. Всъщност това писмо обективира резултата от 

проверката.  

Колегите от ОИК – Челопеч, уведомяват „Национална 

полиция”, че във връзка с полученото писмо от „Национална 

полиция” са проведени три броя заседания, в които последователно 

се изисква от Агенцията по вписванията и фирма ”Бивар” АД 

съответните документи и се образува производство по чл. 42, ал. 4, 

във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 9 и чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА по отношение 

на кмета на Челопеч. 

След като членовете на ОИК – Челопеч, са се запознали със 

същината на въпроса, на свое заседание на 31.10.2021 г.  са взели 

решение, с което отказват да прекратят пълномощията на кмета на 

община Челопеч. Протоколът и решенията са публикувани на 

интернет страницата на Челопеч и на основание чл. 42, ал. 5 от 

ЗМСМА настоящото решение сочи, че подлежи на обжалване в 

съответния срок пред съответния съд. След като изтече този срок 

при липса на оспорване ОИК – Челопеч, сочат, че ще препратят 

протоколите и решенията на „Национална полиция” и в ЦИК. 

Предлагам да приемем за сведение това писмо.  

Ако няма други предложения, да продължа със следващата 

преписка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

имате ли други предложения? Не виждам. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА:  Докладвам възражение с вх. № МИ-

22-16 от 2.11.2021 г. от госпожа Зорница Ранчева Ранчева, което е до 
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председателя на Общинския съвет – Карлово, до ОИК – Карлово, и 

до ЦИК. Тя изнася възражение по отношение  действия на ОИК – 

Карлово, на редовна онлайн сесия на Общинския съвет. Поставя 

въпроси, които считам, че освен да се запознае, ЦИК не може в 

рамките на своите правомощия да предприеме действия. Предлагам 

да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващият 

докладчик в тази точка е госпожа Стойчева. Заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Колеги, в Централната избирателна комисия е постъпило 

поредното искане от кмет на община Хасково за разрешаване на 

достъп за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват 

изборни книжа и материали от произведени избори за членове на 

Европейския парламент  от Република България през 2014 г. и 

Националния референдум през 2015 г. Достъпът е необходим във 

връзка с предаване книжата и материалите на Държавна агенция 

„Архиви”. Предлагам да изпратим писмо, в което да уведомим кмета 

на община Хасково, че за това не е необходимо изрично разрешение 

на ЦИК и че достъпът до запечатаното помещение се осъществява 

по реда на Решение № 12-44-МИ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева,  

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Следващ докладчик – госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам писмо с вх. № 

ПВР/НС-22-39/3 от 3.11.2021 г. от И.           И.           , който ни 

информира, че на 29.10.2021 г. е подал лично в ЦИК искане да бъде 

анонимизиран, подписано собственоръчно с трите му имена, името 

му от списъците за подкрепа на партия „Правото”, в която се е 
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открил при извършена проверка. Пита в какви срокове следва да 

бъде заличен от списъците. 

Припомням, че действително е получено такова писмо. Ние 

изпратихме писмо до „Информационно обслужване” да бъде 

заличен, но сега то не е включено в преписката. Предлагам, след 

като бъде открито от деловодството писмото, което сме изпратили 

на ИО, за да бъдат анонимизирани данните на господин И.      от 

списъците за подкрепа на ПП „Правото”, да му изпратим отговор 

кога е извършено уведомяването за анонимизиране и той да извърши 

проверка на интернет страницата на ЦИК дали това е извършено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до господин Иванов. 

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

Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против 

– няма. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам писмо от БНР с 

вх. № ПВР/НС-20-44 от 3.11.2021 г. С писмото БНР моли за 

съдействие да бъде предоставено на радиото помещение в сградата, 

където се помещава ЦИК, за изграждане на временно студио, от 

което БНР да отразява изборите на 14.11.2021 г., както и 

възможност, ако има нов избор – до 24.11.2021 г. Докладвам го за 

сведение. То е разпределено на отговарящите за връзки с 

обществеността на ЦИК, така че докладвам само за сведение. 

Колеги, докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-348/04.11.2021 г. от 

ИО, което е в отговор на наше писмо от 2.09.2021 г. Изпратили сме 

писмо на ИО на 2 септември във връзка с необходимостта ЦИК да 

извършва проверки в поддържаната национална база данни за лица, 

които са участвали в някакво качество в изборния процес. Сега 

получаваме отговора, с който „Информационно обслужване“ АД ни 

информира, че във връзка с осигуряване самостоятелен достъп на 

ЦИК за извършване на проверки в базите данни, поддържани от ИО, 

в платформата CIK.is.bg.net  за това дали дадено лице е участвало в 
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някакво качество в провежданите избори, че е разработена такава 

функционалност, като търсенето ще се извършва в базите данни за 

кандидати за всички видове избори, наблюдатели, анкетьори, 

застъпници, представители на партии, членове на РИК, СИК и ОИК, 

избрани народни представители, лица, включени в списъка на 

осъдените с влязла в сила присъда. Поддържаните бази данни 

включват данни от всички проведени избори в България, 

включително местни избори, национален референдум от 2015 г. 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и 

национален референдум от 2016 г. На практика в писмото са 

цитирани от 2015 г. насам всички избори и референдуми, 

произведени в България, както и всички нови и частични избори, 

проведени през същия период. Данните обхващат както първи, така 

и втори тур, където е приложимо, съответно при произвеждане на 

избори в бъдеще. Търсенето ще се извършва по ЕГН на лицето, като 

в допълнение се прави проверка в националната база данни 

„Население” на ГД ГРАО с цел да се засече дали не е допусната 

грешка при изписване на ЕГН. 

Във връзка с това писмо молят да посочим списък с лица от 

ЦИК, в това число членове на Комисията и представители на 

администрацията на ЦИК, за които да бъде осигурен достъп до 

новосъздадената функционалност. 

Доколкото разбирам, това писмо е само в отговор на писмото 

за осигуряване на възможност Централната избирателна комисия 

сама да извършва проверки в собствената си база данни, която се 

поддържа от ИО. Ние обаче не сме получили отговор на искането да 

ни бъде предоставена възможност и достъп в платформата 

CIK.is.bg.net ЦИК да наблюдава всички въвеждани във връзка с 

изборите данни, включително от РИК, СИК. В момента докладвам за 

запознаване, предлагам да го обсъдим на работна група, за да 

преценим във връзка с тези функционалности кои лица от членовете 

на ЦИК и от администрацията да бъдат включени при желание. 

Мисля, че може би трябва да обърнем внимание на „Информационно 
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обслужване“ АД, че все още чакаме отговора в останалата част за 

достъпа до платформата CIK.is.bg.net и възможността Централната 

избирателна комисия да следи в реално време въведените данни в 

тази платформа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с девета точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Колеги, докладвам Ви пристигнало 

съобщение от Административен съд – София град, с което ни 

изпращат Определение 8474 от 3.11.2021 г. по а.д. 10884 по описа на 

АС – София град, за 2021 г., образувано по жалба на Е.                        

Б.       К.           срещу Решение 562-ПВР/НС от 20.09.2021 г. на ЦИК 

в частта му, с която се утвърждава образец на изборни книжа за 

произвеждане на изборите за народни представители за НС, 

приложение бюлетина за народни представители, както и 

приложението бюлетина за президент и вицепрезидент. 

Административен съд – София град, е оставил без разглеждане 

жалбата на Е.           Б.           К.            срещу решението и е прекратил 

производството по делото. 

Обръщам внимание, че това е втора жалба срещу същите две 

приложения към изборните книжа, които АС – София град, оставя 

без разглеждане. За сведение. Качено е в папката с моите инициали. 

Колеги, информирам Ви, че с вх. № ПВР/НС-8-21 от 4.11.2021 

г. ВАС на Република България, IV отделение ни връща 

административната преписка по влязло в сила Решение 11162 от 

4.11.2021 г., постановено по административно дело 10928 от 2021 г. 

на ВАС, образувано по жалби, подадени от Коалиция от партии 

„Изправи се БГ! Ние идваме”, „Продължаваме промяната”, 

„Демократична България – Обединение”, както и кандидатите                 

М.       Д.           и П.        С.        против Решение 825-ПВР/НС на 

ЦИК. Връщат ни се копията от жалбите и самото решение на ВАС 
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също се съдържа в преписката. Докладвам го за сведение и 

запознаване с мотивите на съда и преценка от ЦИК за по-нататъшни 

действия във връзка с изпълнението на съдебното решение. 

Моля да докладвам тук позиция на Асоциация „Прозрачност 

без граници” относно решението за преброяване на разписките от 

всички избирателни секции с вх. № ПВР/НС-18-8 от 3.11.2021 г. 

Намира се в папката с моите инициали. Моля да се запознаете с нея. 

Свързана е с решението, което току-що докладвах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Благодаря. Докладвам Ви преписка от 

папка от 1.11.2021 г. № ПВР/НС-15-73, която е с няколко под 

индекса – 15-73/1, 15-73/2 и 15-73/3. В основния индекс това е жалба 

срещу Решение № 64-ПВР/НС на РИК – 05, във връзка с подадено от 

Теменужка Димитрова заявление до кмета на община Брегово за 

гласуване с подвижна избирателна кутия. В жалбата си госпожа        

Д.           казва, че е подала заявление до кмета на община Брегово, за 

да гласува с подвижна секционна избирателна кутия, тъй като има 

трайно увреждане, което не ѝ позволява да стигне до СИК. Към 

заявлението си е приложила експертно решение, в което е записано 

здравословното ѝ състояние. От кмета на общината тя е получила 

писмо, приложено към жалбата. В писмото кметът на община 

Брегово я уведомява, че трябва да докаже трайното увреждане, тъй 

като при извършената служебна проверка в качеството си на орган 

по чл. 23, ал. 1 кметът не е успял да установи, че има степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 50 и 

над 50%. Цитира разпоредби във връзка с медицинските епикризи. 

Към въпросната жалба е приложено и копие от епикризата на 

госпожата. След като е получила писмото от кмета на общината, тя е 

пуснала жалба до РИК, която от своя страна се е произнесла с 

решение, в което РИК-Видин казва, че няма основание за 

разглеждането на тази жалба и я оставя без разглеждане. Причината 

да постанови това решение е, че в приложения отговор на кмета на 
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община Брегово не се съдържа отказ за вписване на 

жалбоподателката в списъка за гласуване с подвижна избирателна 

кутия, а са ѝ дадени указания да представи в срок до определена дата 

експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК. Съответно госпожа 

Димитрова пуска жалба до Централната избирателна комисия срещу 

това решение на РИК – Видин, в което излага всички изброени до 

момента факти и обстоятелства. Моли да бъде отменено решението 

на комисията във Видин и съответно тя да бъде вписана в 

избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

Запознайте се с приложените към преписката документи, за да 

Ви предложа проект на разрешаване на казуса. 

Видно от приложените към преписката документи и от 

преписката, която ни е изпратила РИК – Видин, моето лично 

становище е, че те са действали напълно законосъобразно и актът, 

който са постановили, е правилен и законосъобразен. В тази 

хипотеза те няма какво друго да постановят. Действително в 

приложения отговор на кмета на общината не се съдържа отказ за 

вписване на жалбоподателката. Това те са могли да извършат като 

административно действие в рамките на своите правомощия. 

Извън това искам да кажа, че кметът на община Брегово с 

изпращането на това писмо и изискването на допълнителни 

документи от жалбоподателката госпожа Димитрова на практика не 

е изпълнил разпоредбата на т. 7 от наше Решение № 766-ПВР/НС от 

20.10.2021 г., с която точка изрично е възложено на орган по чл. 23, 

ал. 1 от ИК да извършва проверка и да установява увреждането на 

избирателя по служебен път. При това извършването на проверката е 

разширено. Описано е изрично, че когато служебната проверка по 

реда на Закона за електронното управление е неуспешна, органът е 

длъжен да изисква не от лицата, които представят заявления, такива 

документи, а да изисква от ТЕЛК, НЕЛК или от други медицински 

органи такива епикризи. Изяло в тежест на административния орган 

е да събере доказателствата за установяването на това, че 

заболяването на избирателя е причинило увреждане, което не му 
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позволява да напусне дома си. Смятам, че е било в тежест на кмета 

на община Брегово да изпълни всички тези формалности, а не да 

възлага на госпожа Димитрова допълнителни дейности и да ѝ 

създава допълнителни затруднения във вероятно нелекото ѝ 

ежедневие. 

Освен всичко горно в жалбата си съвсем резонно госпожа          

Д.               се позовава, че в резултат на това, че е придобила право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст, експертното решение № 

056 от 23.03.2005 г. на практика вече е станало пожизнено. Това 

също не е съобразено от кмета на община Брегово. 

На база на това Ви предлагам следното. Да бъде изпратено 

писмо до кмета на община Брегово, в което изрично да му бъде 

указано, че следва да изпълни ангажимента си по т. 7 от наше 

Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. с копие до госпожа 

Димитрова. В него да бъде указано на кмета на общината, че следва 

да съобрази представеното от нея заявление и че трябва да изпълни 

т. 7 от Решение 766. Освен копие до госпожа Д.               , да включа 

в копие и РИК, тъй като тя вече е била замесена в казуса, въпреки че 

формално няма отношение към тази процедура. 

Извън това Ви предлагам да бъде изготвено писмо до всички 

кметове на общини във връзка с предстоящите избори, като им се 

обърне внимание, че следва стриктно да прилагат разпоредбата на т. 

7, а и изобщо цялото Решение 766 в хипотези, в които избиратели са 

адресирали заявления за гласуване с подвижна секционна 

избирателна кутия в интерес на избирателя и без да създават 

допълнителни тежести или пречки по отношение на възможността 

им да упражнят правото си на глас на 14.11.2021 г. 

Това са две предложения – по отношение решението на казуса 

и отделно писмо до всички кметове на общини. Нека Комисията да 

прецени как да ги гласуваме – анблок или отделно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Аз подкрепям и двете предложения 

на колегата Стоянова. Кметовете са длъжни да изпълняват 

решението на ЦИК, което е продиктувано през годините точно от 

опита, който имаме по прилагането на ИК в тази част – по чл. 37 – за 

лицата с трайни увреждания.  

Лицата с трайни увреждания са специален обект на внимание 

от страна и на международните наблюдатели, като особена група на 

уязвими граждани, чиито права за гласуване може да останат 

негарантирани, а като ЦИК сме длъжни да направим всичко 

необходимо. Кметовете нямат право да преценяват при наличие на 

документа, който е посочен в решение на ЦИК, и следва да включат 

лицето в списъка за гласуване. 

Обръщам Ви внимание, че разбирам и кметовете на общини, 

на които беше възложено с последните изменения на Закона нещо, 

без да се съобрази реалната обстановка и нивото на достъп до тези 

услуги от страна на малките общини. Точно от Северозападна 

България имахме страшно много обаждания на предишните избори, 

че те нямат достъп за служебна проверка и изискваха от лицата да 

представят допълнително документи. Разбирам и кметовете, но пак 

казвам: за тях решенията на ЦИК са закон и следва да бъдат 

изпълнявани. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нека 

гласуваме двете писма едновременно, тъй като са в една посока. 

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА:  Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

получено писмо по електронна поща в ЦИК от Софийска градска 

прокуратура, отдел „Следствен”, IV сектор, във връзка с досъдебно 

производство 429 от 2021 г. по описа на същия следствен отдел по 
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прокурорска преписка 20109. Молят да изпратим официална справка 

дали лицето Величко Иванов Георгиев с посочено ЕГН е кандидат за 

депутат на предстоящите избори за НС. Молбата е във връзка с 

кратките срокове за разследване да изпратим писмото с отговора 

сканирано на посочена електронна поща, както и да бъде изпратено 

на посочения адрес и писмено. В отдел „Регистри” извършиха 

проверка в нашата база данни и констатираха, че лицето е 

регистрирано за участие в предстоящите избори. Писмото е във 

вътрешната мрежа в папката с моите инициали. Лицето е посочено 

като кандидат в РИК 24 и 23 РИК София. Предлагам да вземем 

решение, с което да изпратим отговора с това писмо заедно с копие 

от двете решения на двете РИК, които сме разпечатали от интернет 

страниците на съответните РИК и по електронна поща, и в писмо 

чрез нормалната поща на посочения адрес. Към писмото съм 

добавила, че прилагаме копията от решенията и съм добавила 

адресите и електронния адрес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?  

Моля,  процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка от днес имам 

спешен доклад с молба за спешност от Софийски военен съд, НС-08-

250 е преписката. Молят за бързина по отношение на проверка дали 

са подадени заявления за гласуване извън страната в някои от 

секциите в чужбина от едно определено лице. С оглед оперативна 

самостоятелност е подготвено писмо до ИО, тъй като касае 

заявление за гласуване извън страната.  

Моля да гласуваме писмо до „Информационно обслужване“ 

АД да бъде извършена по спешност проверката на посоченото в 
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писмото лице, за да бъде изпратен отговорът на Софийски военен 

съд. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,  

процедура по гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов), против – няма. 

Колеги, остава последната точка. 

Точка 9. Разни. 

Колеги, предлагам да изпратим писмо до „Информационно 

обслужване“ АД във връзка с подаването на заявления за гласуване с 

подвижна кутия от избиратели, поставени под задължителна 

карантина или изолация, да ни предоставят ежедневно информация 

към 17,00 ч. за подадените заявления през интернет страницата на 

Централната избирателна комисия, като в информацията да посочват 

всички данни на избирателите от подадените заявления. Това е 

необходимо с оглед своевременното препращане на съответната 

общинска администрация, за да бъдат включвани такива лица да 

гласуват с подвижна кутия. Предлагам да изпратим още днес това 

писмо. В телефонен разговор тази сутрин с господин С.         се 

уточнихме, че днес ще ни предоставят информация от стартирането 

на тази функционалност на 2.11.2021 г. до момента – да ни изпратят 

подадените заявления. От утре започва ежедневното предоставяне на 

информация до изборния ден включително.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – 

няма. 

Колеги, докладвам Ви за сведение, че с вх. № ЧМИ-01-62 от 

3.11.2021 г. сме получили препис от Указ 271 от 1.11.2021 г. на 
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президента на републиката, с който се насрочва частичен избор за 

кмет на кметство Твърдица, община Бургас на 27.02.2022 г.  

Заповядайте, господин Баханов, в т. Разни. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, има писмо с вх. 

№ НС-22-24-47 от 14.09.2021 г., което е било разпределено на 

госпожа М.      – директор на дирекция „Администрация”. Става 

въпрос за искане от Я.       К.              , мисля адвокат от САК, че 

поддържа своя база данни за провеждане на изборите в страната – 

национални и местни. Разполагал с досега любезно предоставените 

му от ЦИК бюлетини от повече от 10 години насам. Ще бъде 

благодарен, ако пак му предоставим хартиен екземпляр на 

бюлетините на ЦИК за изборите през април и юли 2021 г. за 45-ото и 

46-ото НС. Той има специален интерес за извършване на интегрални 

анализи за представянето на отделните политически сили по общини 

– информация, която няма как да бъде прочетена от други меродавни 

източници. Оставил е своя телефон и имейл и благодари 

предварително за съдействието.  

Колеги, с оглед на докладваното и с оглед на написаното от 

колегата адвокат, че от 10 години са му предоставяни такива 

бюлетини, предлагам да вземем решение да му предоставим един 

екземпляр от бюлетините от последните избори и да го уведомим по 

телефона да дойде утре и да си ги получи от ЦИК. Благодаря Ви. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

протоколно решение. 

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

Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 

няма. 

Прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване на 

залата. 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като по 

преписките, които постъпиха, няма готовност с проекти и поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на ЦИК. 

Насрочвам следващото заседание за утре – 5.11.2021 г., от 

10,00 ч. 

(Закрито в 17,25 ч.) 
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