ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 100
На 13 октомври 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно резултатите от проведените
жребии за определяне на номерата в бюлетините и за поредността за
участие във формите на предизборната кампания в изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
ноември 2021 г.
Докладва: Росица Матева
2. Машинно гласуване
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно промени в състава на ОИК –
Ветово.
Докладва: Георги Баханов
3а. Искане за изплащане на възнаграждения.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Гласуване извън страната
Докладват: Елка Стоянова и Йорданка Ганчева.
5. Доклади по административни преписки .
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Георги
Баханов, Елка Стоянова, Гергана Стоянова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева
6. Разяснителна кампания .
Докладват: Елка Стоянова и Силвия Стойчева
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7. Доклади по дела, жалби и сигнали
Докладва: Росица Матева.
8. Разни.
Докладва: 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 15,30 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 10 членове на Централната избирателна комисия – налице
е необходимият кворум за провеждане на заседание.
Заседанието, което беше обявено за 15,00 ч., започва с половин
час закъснение предвид по-дълго продължилата работна среща с
представителите на Държавната агенция „Електронно управление“
АД, Българския институт за стандартизация и Българския институт
по метрология.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно резултатите от проведените
жребии за определяне на номерата в бюлетините и за поредността за
участие във формите на предизборната кампания в изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
ноември 2021 г. с докладчик госпожа Матева.
2. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
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3. Проект на решение относно промени в състава на ОИК –
Ветово, с докладчик господин Баханов.
4. Гласуване извън страната – докладват, госпожа Стоянова и
госпожа Ганчева.
5. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа
Ганчева, господин Баханов, госпожа Стоянова, госпожа Гергана
Стоянова, господин Ципов, Георгиев, госпожа Стойчева и госпожа
Георгиева.
6. Разяснителна кампания с докладчици госпожа Елка
Стоянова и госпожа Силвия Стойчева.
7. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчик госпожа
Матева.
8. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моля за нова точка: Искане за
изплащане на възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще я направим т. 3а.
Има ли други предложения?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Госпожо Председател, моля да ме
включите в точка Доклади по дела, жалби и сигнали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване за така предложения проект не дневен ред с направеното
допълнение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преди да започнем по точките от дневния ред, госпожо
Стоянова, заповядайте.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, само за малко ще
прекъсна хронологията на дневния ред, тъй като постъпиха няколко
обаждания от РИК, както и от политически субекти, регистрирани за
участие в изборите на 14 ноември 2021 г. Въпросът, който поставят е
с провеждането на консултации на съставите на секционни комисии
и представителната власт на лицата, които участват от името на
парламентарно представените партии в тези консултации. Оказа се,
че има различно възприемане на представителната власт от страна
както на колегите от РИК, така и в някои общини по места, като се
твърди, че пълномощните, които трябва да представят
парламентарно представените партии – лицата, които ще ги
представляват на консултациите, следва да бъдат изрично
упълномощени, че могат да участват в консултации за съставяне на
СИК-ове за изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители. Ако пише само за единия вид избор, пълномощните
не следвало да се приемат като достатъчно основание за участие в
консултациите.
Личното ми становище е, че това е абсолютно погрешен
прочит на ситуацията, затова го поставям на обсъждане, защото бих
искала Комисията да излезе с единно мнение и да се уеднакви
практиката в цялата страна, да няма интерпретация на съдържанието
на тези пълномощни. Тъй като говорим за участие на парламентарно
представени партии по силата на закона в тези консултации, дали ще
бъде изписан един или двата вида избора, или въобще няма да бъде
посочен никакъв според мен не е причина да бъде отказано
участието им в консултациите.
Предлагам го на обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Опасявам се, че консултациите
навсякъде са минали и такъв проблем да възникне едва на тези
избори е въпрос, който трябва да имаме предвид с оглед
предстоящата работа на РИК-овете, защото се опасявам, че това
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разбиране е точна на РИК-овете, а не на кметовете на общини. Аз
нямам например нито едно обаждане, от което да съм разбрала, че
има проблеми, а в голяма част от общините са проведени
консултациите и вече постъпват преписките в самите РИК-ове.
Може би с оглед на участието на нови колеги в районните
избирателни комисии довежда до този проблем.
Искам да изразя недоумението си за целите, които си
поставяме всички при провеждането на тези консултации. Целта е да
има преговори, разговори, за да може да се видят идеите на всички,
вижданията по отношение на съставите на тези секционни
избирателни комисии, които се явяват много важни органи в
изборния процес, тъй като те удостоверяват гласа на избирателите.
Не знам по какъв начин да оповестим това, защото не ми се иска да
се измества темата и проблемът да бъде с документално решаване на
правото на участие в консултациите или правото на предложения,
които могат да бъдат направени и да постъпят в РИК-овете. Целта е
да се сформират такива състави на СИК, които да имат различно
представителство и да бъдат постигнат в максимална степен
консенсус по отношение на тези състави, за да може да има доверие
в целия изборен процес, доверие в работата на съответните състави
на СИК и доверие в резултатите, които те ще обявяват. Предлагам
по всички възможни начини да бъде оповестено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
ви да бъде изпратено писмо до кметовете на общини, но ако
консултациите са приключени, ще е безсмислено.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може би на първо място до РИКовете.
ПРЕДСЕДТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: До Районните
избирателни комисии, че на първо място в консултациите право
имат да участват партиите и коалициите, които са, първо,
парламентарно представени в Четиридесет и шестото Народно
събрание и посочени в решението на Централната избирателна
комисия за провеждане на консултациите за назначаване съставите
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на секционните избирателни комисии, и това са секционните
избирателни комисии, които ще бъдат назначени за изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
ноември 2021 г. Да бъдат допускани техни представители за участие
със съответното пълномощно. Може би и съобщение в този смисъл
на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
Ако сте съгласни по този начин да оповестим това, госпожо
Стоянова, ще Ви помоля да изготвите проект на писмо и съобщение,
като в този смисъл предлагам да вземем протоколно решение за
изпращане на такова писмо до РИК, до кметовете на общини и да
публикуваме съобщение на интернет страницата на Централната
избирателна комисия.
Имате ли други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
1 (Йорданка Ганчева).
Преминаваме към първа точка от дневния ред: Проект на
решение относно резултатите от проведените жребии за определяне
на номерата в бюлетините и за поредността за участие във формите
на предизборната кампания в изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 1. Проект на решение относно резултатите от
проведените жребии за определяне на номерата в бюлетините и за
поредността за участие във формите на предизборната кампания в
изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папка с мои инициали ви
предлагам да разгледаме проект на решение с проектен номер 742.
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Това е проектът на решение, с което да определим поредните номера
в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент и
бюлетината за гласуване на народни представители въз основа на
днес проведения жребий от 10,00 ч.
На посочените правни основания ви предлагам, като в първа
точка от решението да обявим следната поредност на номерата в
бюлетината на кандидатите за президент и вицепрезидент,
издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети. Виждате
таблицата, която е в първия раздел на решението – от 1 до 23 номер
в бюлетината разпределението на поредните номера, както ги
изтеглихме сутринта.
Във втора точка да обявим поредността на номерата в
бюлетината за народни представители на партиите и коалициите,
като в тази поредност с № 2 „Русофили за възраждане на
Отечеството“ ще започне бюлетината с народни представители и 4,
5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 22 и 23 са изтеглените номера в
първия жребий, които партиите и коалициите, които са издигнали
кандидати за президент и вицепрезидент, запазват номерата и за
бюлетината на народни представители. От № 24 нататък са описани
партиите и коалициите, с номера, изтеглен в жребия, който ще бъде
в хартиените и електронните бюлетини за народни представители.
Накрая е указателният текст, определените поредни номера в
бюлетините са еднакви за цялата страна и за гласуването извън
страната и се вписват върху бюлетините и протоколите на СИК и
РИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. Когато партия или
коалиция не е регистрирала кандидатска листа в изборите за
народни представители в съответния изборен район, в бюлетината
не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред. Когато
партията или коалицията не е регистрирала кандидатска листа в
нито един изборен район или когато регистрацията на партия или
коалиция е обявена за недействителна или е заличена, в бюлетината
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за гласуване определеният номер по жребий не се изписва и не се
оставя празен ред.
Абзацът, който вълнува РИК, в които има регистрирани
независими кандидати в изборите за народни представители, че
номерата на независимите кандидати в изборите за народни
представители получават номер в бюлетината, следващ номера на
партиите и коалициите, съгласно поредността на регистрацията на
независимия кандидат от районната избирателна комисия, а именно
ще започнат от № 37 в двата изборни района, в които има
регистриран по един инициативен комитет, а в РИК – 24, ако има
регистриран независим кандидат и за двата инициативни комитета,
ще бъдат № 37 и № 38.
Предлагам ви да гласуваме това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли бележки?
Моля, режим на гласуване за приемане на решението за
определяне чрез жребии на поредните номера в бюлетината за
гласуване за президент и вицепрезидент и в бюлетината за народни
представители.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 735-ПВР/НС/13.10.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект е определяне чрез
жребий на реда за представяне на кандидатите, партиите,
коалициите и инициативните комитети в различните форми на
предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.
Въз основа на днес проведения жребий и изтеглената
поредност по време на жребия ви предлагам да вземем решение, с
което да обявим поредността за представяне на кандидатите, както

9
са изтеглени и както са визуализирани в решението, за да може да се
спазва във всички форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в
изборите за президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект имате ли въпроси?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 736-ПВР/13.10.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият проект на решение е с
проектен номер 743 за реда за представяне на кандидатите, партиите
и коалициите в различните форми на предизборна кампания по БНТ
и БНР в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Предлагам ви въз основа на днес изтегления жребий да обявим
поредността за представяне на кандидатите, партиите и коалициите
във всички форми на предизборна кампания по БНТ и БНР, както са
изтеглени и визуализирани в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект, който е аналогичен на предходния, само че за другия вид
избор?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 737-НС/13.10.2021 г.
Преминаваме към точка втора: Машинно гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
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Точка 2. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в моя папка има една подпапка обществена
поръчка за 1600 СУЕМГ. Там са материалите за работата на
комисията, която беше назначена за разглеждане на офертите и
провеждане на преговори в процедурата „договаряне без
предварително обявление“ с предмет на доставка на 1600 СУЕМГ,
заедно със съответните батерии, удължители, смарткарти,
флашпамети.
Искам да ви запозная с работата на комисията. В определения
срок бяха подадени две оферти – от „Информационно обслужване“
АД и от „Сиела Норма“ АД. Офертите бяха декриптирани,
комисията се запозна с тяхното съдържание. Установи се, че
участниците са предоставили всички необходими документи,
включително техническо предложение, ценово предложение, като и
на двете оферти ценовото предложение беше в определената
максимално пределна цена, така че и двамата участници бяха
допуснати до по-нататъшния етап, а именно провеждане на
преговори, след което бяха поканени на преговори и по реда на
Правилника за приложение на Закона за обществените поръчки беше
изтеглен жребий с кой участник да бъдат проведени преговорите
първо. Преговори бяха проведени и с двамата участници. И двамата
участници изразиха готовност и намалиха тяхното ценово
предложение, установи се, че техните оферти отговарят на всички
изисквания и бяха съставени съответните протоколи за резултатите
от преговорите, които може да видите в тази подпапка.
В резултат от тези протоколи беше подготвен и доклад за
работата на комисията, който също е публикуван в моята папка.
Заключението на комисията е, че и двамата участници
отговарят на изискванията, като комисията класира участниците въз
основа на приетия критерий за определяне на икономически найизгодната оферта, тоест най-ниска цена. Класирането беше както
следва: на първо място „Сиела Норма“ АД, на второ място –
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„Информационно обслужване“ АД. Въз основа на изложеното
комисията предлага на Централната избирателна комисия да вземе
решение за сключване на договор за изпълнение на обществената
поръчка със съответния предмет: доставка на 1600 машини, заедно с
прилежащите им батерии, удължители, смарткарти и флашпамети.
Да се покани „Сиела Норма“ АД за сключване на договор.
Това е предложението на комисията.
Подготвен е и проект на решение относно определяне на
изпълнител по обществената поръчка, което също е в тази подпапка.
Предлагам да бъде приет доклада на комисията и да приемем
решението, с което да бъде обявен за изпълнител на обществената
поръчка „Сиела Норма“ АД, да й бъде възложено изпълнението на
дейностите по процедурата за договаряне без предварително
обявление и да упълномощим председателя на Централната
избирателна комисия да подпише с определения за Изпълнител
договор за изпълнение на предмета на обществената поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухме
направения доклад от господин Войнов. Имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване направените от него предложения за
одобряване от работата на комисията.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова).
Колеги, във връзка с този доклад проекта на решение под
№ 741 за определяне на изпълнител по обществената поръчка за
доставка на 1600 машини, с което решение да определим за
изпълнител „Сиела Норма“ АД в резултат на проведена обществена
поръчка и представените оферти и направеното класиране от
комисията, което беше част от доклада.
Подлагам на гласуване този проект на решение.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 2
(Ерхан Чаушев).
Решението е № 738/13.10.2021 г.
Колега Войнов, ако е готов проектът на договор, да се
публикува във вътрешната мрежа, за да може да бъде одобрен от
Централната избирателна комисия и предоставен за подпис на
Изпълнителя.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с проведената
работна срещу с Държавната агенция „Електронно управление“ АД
(ДАЕУ), Българския институт по метрология (БИМ) и Българския
институт за стандартизация (БИС), на която бе обсъдено
удостоверяването на съответствието на техническите устройства за
машинно гласуване предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“
АД – проектът на писмо е в моя папка под номер 1485, с което да
поискаме да ни предоставят две специализирани устройства за
машинно гласуване с инсталиран софтуер с демоверсия, както и
документите по т. 2, 3, 4, 5 и 6 от писмото на ДАЕУ, БИМ и БИС,
постъпило в Централната избирателна комисия, постъпило в
Централната избирателна комисия с вх. № ПВР/НС234/07.10.2021 г., което приложено да им изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото до
изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД за предоставяне на
две устройства с инсталирана демоверсия?
Моля, режим на гласуване с вдигане на ръка и
администрацията да бъде така добра фирмата, която поддържа
системата, да предприеме необходимите действия.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
становището от главния юрисконсулт в звено „Правна дейност“ с вх.
№ ЦИК-09-394/08.10.2021 г., което е относно неизпълнение на
задължение по т. 1.3 от Изпълнителя на Договор № 19/18.06.2021 г.
между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД.
В становището се обръща внимание, че в Договор № 19 е
залегнала т. 1.3 от договора именно, че Изпълнителят трябва да
осигури до 30 септември 2021 г. предаване на знания на специалисти
за използване на системния и приложния софтуер, както и за
модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в
Изборния кодекс. Във връзка с това становище предлагам да
изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, което може да видите в моя
папка под номер 1480, с което да ги помолим във връзка с
приключване на дейностите по Договор № 19 да ни предоставят
информация относно изпълнението на задълженията им по т. 1.3 от
договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по това предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 1 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, може да се каже, че вече е
обобщена информацията от РИК относно писмото, което им
изпратихме за това колко машини за гласуване са им необходими
във връзка с обучителната и разяснителната кампания. Получихме
отговори от всички РИК с изключение на РИК – 24.

14
В моя папка има файл „СУЕМГ за обучителна и разяснителна
кампания“. Ако го погледнете, вижда се всяка РИК колко машини е
заявила за разяснителната кампания, като повечето от РИК са ни
предоставили и примерен график за осъществяване на тази
разяснителна кампания. Тъй като някои РИК съвсем малко машини
са поръчали, във втората колона на тази таблица, съм предложил
допълнителен брой, който се основава на принципа, че не по-малко
от 5 машини да има във всяка РИК, а също така и не по-малко от
една машина на всеки 40 хиляди избиратели. Ако се приеме този
принцип, общият брой машини, които са необходими за всичките
РИК, са 282. Ако приемем, че както на миналите избори по една
машина бяхме предоставили на регистрираните партии, коалиции и
инициативни комитет, които за тези избори са 36, и евентуално ако
12 брой оставим за резерв, се получават всичко 330 броя машини,
които трябва да бъдат оборудвани с демоверсии.
Предлагам да обсъдим това предложение и да определим
колко машини с демоверсия да бъдат подготвени, тъй като вече има
такава възможност и времето тече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате
таблицата със заявените машини за разяснителната кампания и
допълнителния брой, съобразно неговото предложение. По този
начин ще бъдат предоставени общо 282 машини на РИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Мисля, че в писмото, с което
ще ги информираме, е хубаво да им обърнем отново внимание, найнапред, че трябва да пазят машините, и да имат грижата да бъдат
предоставени машини на всички общини, в които ще бъде
произведено машинно гласуване, и ако имат нужда от допълнителен
брой, да го заявят, а да не лишават част от общините от
възможността да бъдат направени такива демонстрационни
гласувания, защото за изборите за 11 юли имахме обаждания от
кметове на общини, на които не им бяха предоставени машини от
РИК. Мисля, че такъв текст трябва да се съдържа в писмото, с което
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ги информираме на коя РИК по колко машини сме определили. Да
направят наистина график и да предоставят възможност на всички
кметове, които пък от своя страна да организират във всички
населени места, в които ще има машинно гласуване такива
демонстрационни гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да одобрим с
протоколно решение броят на машините, които ще бъдат
предоставени за разяснителна кампания с демоверсия на РИК.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, продължаваме с точка трета от дневния ред:
Промени в състава на ОИК – Ветово.
Господин Баханов, заповядайте.
Точка 3. Промени в състава на ОИК – Ветово.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми
колеги, получили сме
заявление с вх. № МИ-10-50/12.10.2021 г. от А.
В.
Н., упълномощен представител на ПП ВОЛЯ, за промяна в състава
на ОИК – Ветово. Предлага се на мястото на Ивелина Петрова
Тодорова – член на ОИК – Ветово, област Русе, която е образуване
за изборите за общински съветници за кметове на 27 октомври
2019 г. да бъде назначена Ю. Е. У., предложена от ПП ВОЛЯ.
Към заявлението, което ви изчетох преди малко, са
приложени предложението,
което ви изчетох
преди
малко;
декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с
чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс, попълнени
от новопредложения член, както и копие от дипломата за завършено
висше
образование на
Ю.
Е.
У.;
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пълномощно в полза на А. В. Н. от представляващия
партията Веселин Марешки и копие от препис-извлечение от акт за
смърт на И. П. Т.
Имам подготвен проект на решение, който може да видите във
вътрешната мрежа.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение,
с
което
да
установи
предсрочното
прекратяване на пълномощията на И. П. Т., като на нейно място да
назначи Ю. Е. У. На назначения член на ОИК – Ветово, да се издаде
удостоверение.
Това е предложението ми за решение, като моля да го
подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване по проекта за промени в състава на ОИК – Ветово.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 739-МИ/13.10.2021 г.
Преминаваме към точка 3а: Искане за изплащане на
възнаграждение на ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
Определям госпожа Матева да води заседанието.
Точка 3а. Искане за изплащане на възнаграждение на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане вх.
№ МИ-27-202/12.10.2021 г. от ОИК – Челопеч, във връзка с
проведено заседание.
В придружителното писмо са описани всички документи,
които се изискват за изплащане на възнаграждения, както и кой е
присъствал. Изрично е посочено, че двама от членовете не желаят да
получат възнаграждение поради посочените причини.
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Приложени са всички изискуеми документи по наше решение
и по закон. Справката е изготвена въз основа на така направеното
искане от счетоводството и е одобрена от финансовия контрольор и
съдържа нула възнаграждение за лицата, които не желаят да получат
възнаграждението. Има положително становище за изплащане на
сумата в размер на 433,587 лв. на всички членове и ръководен състав
на тази комисия, които са участвали.
Участвали са председател, двама заместник-председатели,
секретар и шест членове. Сумата, която ви цитирах, е включително с
нулевата стойност за членовете, които не желаят да получат
възнаграждение.
Предвид всичко това ви предлагам да одобрим така
поисканото и докладвано от мен възнаграждение за изплащане
съобразно доклада ми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища?
Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на
възнаграждението на ОИК – Челопеч.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колеги, друг доклад в тази точка? Няма.
Има предложение ръководителят на гласуване извън страната
да бъде в залата и тогова да разгледаме точката: Гласуване извън
страната.
Преминаваме към точка пета: Доклади по административни
преписки.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, само за сведение да
ви кажа, че във вътрешната мрежа се намират адресите за доставка
на бюлетините. Обобщена е цялата справка от получените писма от
областните управители. Намира се информация за тиражите на
бюлетините, предложението на Централната избирателна комисия,
отговорите на областните управители – файловете са два, таблица
№ 2 е справката за бюлетините, заедно с предложенията и има един
файл „Обновена“ със становища, включително в червено са
посочени становищата, които се различават от направеното
предложение от Централната избирателна комисия. Докладвам само
за запознаване.
Предлагам ви да изпратим писмо до постоянния секретар на
Министерството на външните работи и да поискаме да ни
предоставят данни както за адреса на доставка на бюлетините, така и
за отговорните лица за получаване на бюлетините на електронния
адрес на Централната избирателна комисия и на Печатницата на
БНБ. Писмото е във вътрешната мрежа – в срок до 18 октомври
2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля да
се запознаете с проекта на писмо и ако имате предложения, да ги
изразите. Не виждам предложения.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на
писмото с този текст.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: На следващо място предлагам да
разгледаме заявките за бюлетини за изборите за президент и
вицепрезидент, съответно заявката за бюлетините за изборите за
народни представители на 14 ноември 2021 г. до Печатницата на
БНБ с копие до министъра на финансите с броя на тези бюлетини,
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съобразен с писмо от Външно министерство, заявения от тях тираж,
който подаваме и ние, включително и номерацията. Както знаете, в
тази заявка трябва да посочим основните моменти във връзка с
техническите изисквания към самата бюлетина, позовавайки се на
нашите решения за одобряване на изборните книжа в частта относно
бюлетини и кочани, така и решението за осъществяване на контрол,
решението за обявяване на процедурата за възлагане отпечатването
на хартиените бюлетини и разбира се, на първо място, нормативните
изисквания по Изборния кодекс.
Виждате проектите – докладвам ги анблок. Предлагам ви да ги
гласуваме и да ги изпратим. Номерацията на бюлетините в
последната колона е сформирана съобразно структурата, утвърдена с
решението за утвърждаване на техническите характеристики на
бюлетините.
Моля за одобрение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля да се запознаете с проектите, които са приложени. Ако имате
предложения по текста, моля да го направите.
Моля, режим на гласуване за одобряване изпращането на тези
две писма до Печатницата на БНБ с копие до министъра на
финансите.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви предложението за
изпращане на писма до всички общини по докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-401/13.10.2021 г. Приложен е списъкът на общините с
предоставени трансфери към 30 септември 2021 г. въз основа на
решенията на Централната избирателна комисия за одобряване на
възнагражденията за проведени заседания и дежурства.
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Предлага ви да одобрим изпращането на тези писма. Същите
са представени в папката като приложение към докладната записка
на директора на дирекция „Администрация“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Солакова?
Моля, режим на гласуване за одобряване на така направеното
предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Анблок да докладвам, ако позволите,
госпожо председателстваща, всички писма до съответните
прокуратури във връзка с установени нарушения при гласуването в
изборите за общински съветници и за кметове – писмата са
публикувани във вътрешната мрежа: До Районна прокуратура –
Кърджали; Районна прокуратура – Ботевград; Районна прокуратура
– Ихтиман; Районна прокуратура – Сливница; Районна прокуратура
– Елин Пелин; Районна прокуратура – Пирдоп; Районна прокуратура
– Своге и Районна прокуратура – Самоков. Приложенията са
подготвени за изпращане.
Моля да гласуваме анблок изпращането на тези писма до
административните ръководители на прокуратурите за извършване
на проверка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението да бъдат изпратени писма до
посочените районни прокуратури със съответните приложения? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Господин Димитров, заповядайте в тази точка.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председателстваща.
Колеги, докладвам две преписки: вх. № ПВР/НС-208/12.10.2021 г. и вх. № ПВР/НС-20-9/12.10.2021 г. С тези две
преписки са ни изпратени за одобрение по чл. 189, ал. 4
споразуменията, които са постигнали участвалите в преговорите
представители на партии и коалиции с ръководството на БНР.
Вчера гласувахме подобни решения за БНТ. Разликата е, че
вчера бяха с един входящ номер, сега имаме различни входящи
номера. Тъй като ние имаме задължението да ги одобрим, предлагам
да подложим на гласуване споразумението за участие в
предизборната кампания за изборите за народни представители от
регистрираните партии и коалиции, представени на тези преговори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, проект на решение има във вътрешната мрежа във Ваша
папка от вчера.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се. Във вътрешната папка
проектите са два, както и проект за съпроводително писмо, с което
да изпратим тези документи на Сметната палата.
Погледнах, но не много подробно тези споразумения. Те са
изключително обширни и обхващат както различните програми на
Радио Христо Ботев – БНР, Радио София – БНР , така и програмите
на радиата във Варна, Видин, Кърджали и всички други регионални
радиостанции, които са част от конгломерата, нека така да кажем, на
БНР.
Единственото нещо, което ме впечатли, е, че част от
участвалите в преговорите нямат пълномощни – по седем-осем
човека от участвалите 23-ма нямат пълномощни.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И двете
споразумения ли са подписани от една и съща дата? Добре.
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Най-напред подлагам на гласуване Централната избирателна
комисия да одобри споразумение за отразяване на предизборната
кампания за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент
на Републиката, подписано от генералния директор, от 12 октомври
2021 г. с диспозитив: одобряваме споразумение от 11.10.2021 г. за
отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за
президент и вицепрезидент на 14 ноември, подписано от генералния
директор на БНР и упълномощените представители на партии,
коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали
кандидати за участие в изборите за президент и вицепрезидент.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е с № 740-ПВР/13.10.2021 г.
Сега подлагам на гласуване проекта на решение, с което
одобряваме споразумение от 11 октомври 2021 г. за отразяване на
предизборната кампания за произвеждане на избори за народни
представители на 14 ноември 2021 г., подписано от генералния
директор на БНР и упълномощени представители на партии и
коалиции. В диспозитива има грешка – ще я отразите, „подписано от
партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни
представители”.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 741-НС/13.10.2021 г.
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Подлагам на гласуване писмо до Сметната палата, с което да
изпратим копие от тези две решения и самите споразумения – в едно
писмо, няма смисъл да изпращаме две.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още един доклад. Той е в моя
папка – файлът е уърдовски: „Доставчици на медийни услуги”. Това
е списъкът на всички, които са изпратили в Централната
избирателна комисия, с цените и тарифите във връзка със своята
кампания. Ние обикновено публикуваме такъв списък на заявилите.
В него освен че има издателствата, има и датата, към която е
постъпила информация за тези тарифи – като го отворите, ще
видите.
Искам да кажа само, че това не е крайно и окончателно,
защото утре приключва срокът, в който могат да се подават такива
тарифи, така че евентуално ще се добавят няколко постъпили днес и
утре такива заявления.
Това, което предлагам, е с протоколно решение да качим на
страницата този списък, за да се ориентират партиите по него, ако
евентуално искат да сключат договор, въпреки че повечето от тях
имат предварителна ориентация. Списъкът е малко по-къс,
отколкото на предходните избори – само да погледна, 236.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, Вие предлагате днес да го одобрим, да се качи с
протоколно решение, а утре ще бъде допълнен?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще бъде добавен.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
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Моля, режим на гласуване с протоколно решение да одобрим
този списък и тази информация да бъде публикувана на страницата
на Централната избирателна комисия в секция „Избори за президент
и вицепрезидент и Народно събрание”, в съответния булет, за да
бъде достъпна за всички политически субекти и избиратели.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Предлагам текст със съобщение, в
което изрично напомняме на медиите, че утре изтича срокът за
заявяване на тарифи от електронните медии по Изборния кодекс.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище?
Моля, режим на гласуване за одобряване да бъде публикувано
на интернет страницата на ЦИК съобщение, с което да уведомим
доставчиците на медийни услуги, че утре е крайният срок за
предоставяне на информация за тарифите.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Баханов, заповядайте – в точката Доклади по
административни преписки.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Докладвам Ви за отказ за образуване на наказателно
производство, с вх. № МИ-09-62/12.10.2021 г. на Софийска районна
прокуратура. Постановен е отказ за образуване на наказателно
производство във връзка с подаден сигнал от Централната
избирателна комисия за извършено престъпление по чл. 168 от
Наказателния кодекс. Прокурорът е счел, че с оглед приложените
материали не дава възможност да се установи наличието на
достатъчно данни за извършено престъпление. То е за някакво лице
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Д. – нито три имена е написано, нито нищо, нито пък за кои избори
става въпрос. В няколко изречения, в които Димитрова е заявила, че
не е знаела за липса на избирателно право, тъй като била заблудена,
че има такова от членовете на избирателната комисия и счита, че в
конкретния случай е налице незнание на фактическите
обстоятелства, които принадлежат към състава на престъплението
по чл. 168, ал. 1 от страна на гласувалата по смисъла на чл. 14 от
Наказателния кодекс. Предвид гореизложеното отказва да образува
наказателно производство. Това е за сведение. Ние не знаем кой
обжалва за кои избори и за кое лице.
Следващото е с вх. № МИ-09-61-12/12.10.2021 г. от Районна
прокуратура – Шумен, която е дала отказ по отношение на лице,
живяло в град Шумен, но адресът не отговаря на посочения
постоянен и настоящ адрес, въобще не е било на територията на
община Шумен, тоест не е имало право да гласува на проведените
избори за общински съветници и кметове. Подписала е декларация,
накратко е казано с три-четири изречения, не е имало как и да
гласува по настоящ адрес, тъй като, както казах, не отговаряло на
изискванията на Изборния кодекс за гласуване по настоящ адрес. Не
само че има право да гласува като член на СИК, също така предвид
факта, че наистина е живяла в Шумен, тя е посочила, че никой от
членовете на СИК няма право да гласува и била допусната да
гласува.
Предвид установената фактическа обстановка се налага
изводът, че спрямо лицето М. не би могла да се реализира
наказателна отговорност, тъй като е действала без наличие на
умисъл, упражнявайки избирателното си право.
От данните по преписката се констатира, че останалите
членове на СИК, които по оборима презумпция би следвало да са
били наясно с изборните правила, очевидно не са били добре
запознати с разпоредбите на Изборния кодекс, тъй като са допуснали
гласуването на лицето. Следователно не е осъществила от
субективна страна нарушение по чл. 168, ал. 1 и не е имало
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съзнание и умисъл в случая, че е гласувала, въпреки че тя няма
право на глас.
С оглед на изложената в постановлението фактическа
обстановка и направените правни изводи прокурорът постановява:
„Отказва да образува наказателно производство за престъпление от
общ характер и прекратява преписката”.
И последното – вх. № МИ-09-63/12.10.2021 г., от Софийска
районна прокуратура. При изборите за кмет и общински съветници и
кметове в Столична община едно лице в Район „Подуяне“ е
упражнило вот, но не е бил включен в избирателния списък,
попълнил е декларация, в която е посочил, че постоянният му адрес
е в София, в Ботунец и е бил в него поне 6 месеца преди изборите и е
упражнил право на избор.
Проведени са оперативно-издирвателни мероприятия (ОИМ) и
се установява, че лицето А. Б. не живее на този адрес. Счита се, че
няма данни, от които да се направи основателно предположение за
извършено престъпление от общ характер и не са налице условията
за образуване на наказателно производство. Същото лице е било
регистрирано в град Видин като той е посочил тази адресна
регистрация от попълването на неговата декларация. Написано е, че
следва да посочи постоянен адрес на пребиваване. Посочил е и двата
адреса от декларацията, обаче прокурорът прави извод, че,
съпоставяйки извършеното от А. Б. деяние с други извършени
деяния от този вид, категорично се налага изводът за явната
незначителност на инкриминираното деяние, което не разкрива
типичната за този вид посегателство на обществена опасност.
С оглед на тези и други направени изводи от установената
фактическа обстановка прокурорът постановява: „Отказва да
образува наказателно производство и прекратява съответната
прокурорска преписка, тъй като се изключва въздействието спрямо
извършителя посредством методите и средствата на наказателното
право”.
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Предвид изложеното следва да се приеме, че са налице
предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК и
деянието – предмет на настоящото наказателно производство,
поради своята незначителност, не е престъпно.
Предлагам и трите да останат за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо,
вх. № ПВР-НС-23-12/12.10.2021 г., изпратено от Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, с което се изисква
информация – председателят на Комисията Е. К., изисква
Централната избирателна комисия в срок от 24 часа след
приключване на регистрацията на кандидатите за президент и
вицепрезидент да изпрати данни за трите имена и ЕГН на
кандидатите за президент и вицепрезидент – да се посочи кой е
кандидат за президент и кой за вицепрезидент, от коя партия и
инициативен комитет е издигнат. Може би трябва да изпратим
информация и за издигнатите от коалиции, за да бъде извършена
проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от
закона, който регулира дейността на тази комисия.
Докладвам Ви го в момента. Има във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали от вчерашна дата проект на писмо, с което
да изпратим исканата информация от тази комисия. Така че Ви моля
да се запознаете с текста.
Колеги, това е проектен номер № 1470 от вчера – да изпратим
изисканата информация към тази комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви проект на писмо,
което се намира във вътрешната мрежа в папката с моите инициали
от днешна дата до „Информационно обслужване” АД с искане да ни
бъдат изпратени данните, които са въведени от районните
избирателни комисии в системата – в платформата, в ексел формат
за регистрираните кандидати в изборите за народни представители
от районните избирателни комисии, за да бъде извършена
необходимата проверка дали отговарят на Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви две писма: вх.
№ ПВР/НС-00-19 и ПВР-НС-00-20/13.10.2021 г. за осигурената от
„Информационно обслужване” АД визуализация на жребия, който
проведохме. Така че това е за сведение.
Докладвам Ви докладна записка от юрисконсулт Радославов с
вх. № ЦИК-09-400/13.10.2021 г. във връзка с две насрочени дела, по
които Централната избирателна комисия е страна, а именно
наказателно административен характер дело № 15114/2019 г. по
описа на Софийския районен съд и касационно наказателно
административен характер дело № 4242/2021 г. по описа на
Административен съд – София-град.
Юрисконсулт Радославова е депозирала становище по делата,
така че това е за информация на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е писмо от граждани с вх. № ПВР/НС22-32/12.10.2021 г. То е нещо като предложение във връзка с
представителя на ЦИК. Става дума за председателя на ЦИК госпожа
Нейкова, която снощи беше в БTV. Прави се предложение да се
направи 5-минутно видео по Националната телевизия да се излъчва,
примерно след спорта във вечерните новини, да се покаже една
машина в едър план, на която да се демонстрира бавно и с паузи
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начинът на гласуване и е убеден, че това ще докара до урните още
един милион избиратели. Така че в момента Ви го докладвам само за
информация и запознаване. Знаете, че ние сме предвидили в нашата
разяснителна кампания да заснемем 4-минутно видео, мисля, че
беше, колега Стойчева, за излъчване, 3-минутно видео за излъчване
как се гласува с машина, което ще бъде излъчвано по всички канали
на Националната телевизия, ще бъде качено и на интернет
страницата на Централната избирателна комисия. Така че всички
избиратели ще могат да се запознаят подробно с начина за гласуване
с машина.
И последният ми доклад е вх. № ЦИК-12-43/2 от 12 октомври
2021 г. Това е доклад на работната група на Обществения съвет,
която по наша покана направи преглед и сравнение на протоколите
на секционните избирателни комисии, които бяха установили
резултатите от контролните разписки в изборите на 11 юли 2021 г.
съгласно Решение № 445-НС. Информацията на членовете на
Обществения съвет, които са работили, е качена във вътрешната
мрежа и заедно с това писмо е изпратена.
Основните ми изводи са, че разликите в числата между двата
основни източника за сравняване КР-протоколите на СИК и
числовите данни от машинното гласуване са допустими или
очаквани за човешки грешки, които според участниците са
направени при попълването на протоколите от секционните
избирателни комисии и не предизвикват подозрение в
достоверността на резултатите от машинното гласуване. Но тъй като
когато взехме протоколното решение да поканим Обществения
съвет да извърши такава проверка ние решихме, че резултатите от
проверката на Обществения съвет и извършената от членове на
ЦИК, ще направим съвместен анализ. Аз Ви предлагам в началото
на другата седмица в удобен ден по преценка, според заетостта на
ЦИК, да покани представителите на Обществения съвет да обобщим
изводите на членовете на Централната избирателна комисия от тази
проверка, както и на Обществения съвет и едва след това
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резултатите от тази проверка да бъдат оповестени публично. Така че
това е моето предложение и Ви моля да го гласуваме като
протоколно решение и да определим ден и час, в който да поканим
представителите на Обществения съвет за този съвместен анализ.
Колеги, предлагам в понеделник в 14,00 ч. да бъдат поканени
представителите на Обществения съвет, за да обсъдим съвместно
резултатите от извършената проверка на контролните разписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направеното от госпожа Матева предложение?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 ( Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, следващ докладчик е господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви с вх. № МИ-06536/12.10.2021 г. писмо от кмета на Район „Одесос”, община Варна,
с което ни изпраща заповед за определяне на комисия за отваряне на
помещение с изборни книжа и протокол за отваряне на помещение с
изборни книжа във връзка с преписка на Първо районно управление
– Варна, на Областната дирекция на МВР – Варна. Докладвам го за
сведение.
Следващ докладчик е госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка с моите инициали с
вх. № МИ-15-289 може да се запознаете с въпрос, който е постъпил
от Калин Ценов, член на общинска избирателна комисия – Борован.
Колегата Ценов се интересува дали служител в общинската
администрация, който е новоназначен член на общинската
избирателна комисия би следвало да гласува, когато се обсъжда
искането за прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на
общината, тъй като според него въпросният член на общинската
избирателна комисия би бил в конфликт на интереси.
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Аз докладвах този въпрос за сведение, тъй като не е право на
преценка на Централната избирателна комисия да решава кога някой
изпада в конфликт на интереси, а е добре известно, че няма законова
пречка служителите от общинската администрация да имат право да
бъдат членове на общинската избирателна комисия.
За колегите от ОИК – Борован, само да обърна внимание, че
все пак всички въпроси, които те обсъждат и се отнасят до тяхната
работа, би трябвало да постъпват до Централната избирателна
комисия по установения ред, зададен и чрез председател и секретар,
подписани, а не поотделно задавани въпроси от отделни членове на
общинската избирателна комисия. Предлагам този въпрос да остане
за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
вх. № ПВР/НС-12-1/12.10.2021 г. Това е писмо от Миглена Петрова,
по-скоро искане – представляваща инициативен комитет, издигнал
кандидат-президентската двойка Венцислав Атанасов Ангелов и
Дарина Недева Тодорова. Със свое решение във вчерашния ден
Централната избирателна комисия отказа регистрация на тази
кандидат-президентска двойка и искането е свързано с предоставяне
на протокола от ГД ГРАО за извършената проверка на подписката,
събрана в подкрепа на кандидат-президентската двойка.
Предлагам Ви с протоколно решение да одобрим изпращането
на копие от този протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване да бъде предоставен протокола от извършената
проверка.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колегата Стоянова.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпили с
вх. № ЧМИ-06-115 от община Левски. Кметът ни е изпратил заповед
за назначаване на комисия за отваряне на запечатано помещение
заедно с протокола от 11 октомври 2021 г. за отваряне на
помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали.
Това е във връзка с предходно запитване, отправено към нас за
отваряне по причина, за която не се изисква от нас изрично
разрешение. Така че кметът ни е изпратил необходимите документи
по Решение № 1244-МИ във връзка с отварянето на това помещение.
Докладвам Ви го за сведение.
Докладвам Ви също искане за отваряне на запечатано
помещение, № ЦИК-14-14, което е в моя днешна папка от кмета на
община Велинград. С него се иска отварянето на помещението, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от предходни
избори във връзка с архивиране на същите. В моята папка има
изготвен проект на писмо – отговор, към кмета, с което се обяснява,
че на това основание не е необходимо разрешение от Централната
избирателна комисия. Същото се извършва на база т. 2 от Решение
№ 1244-МИ от 30 октомври 2019 г. на ЦИК. Съответно следва да ни
изпратят впоследствие изготвените документи за отваряне на
помещението, поради което моля да гласуваме проекта на този
отговор към кмета на община Велинград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Последно докладвам аналогично
постъпило от кмета на община Дългопол, вх. № НС-14-49 за
отваряне за помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали за архивирането им. Също в моята папка има подготвен
проект за отговор към кмета на общината, с което му отговаряме, че
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не е необходимо изричното разрешение на Централната избирателна
комисия, когато се налага архивиране на тези изборни книжа и
следва да ни изпратят впоследствие посочените документи в наше
Решение № 1244-МИ/ 2019 г. Предлагам да се гласува аз изпращане
на този отговор към кмета на община Дългопол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за кратка почивка и
проветряване на залата до 18,00 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – 12 членове сме в
залата, налице е необходимият кворум.
В точка: Доклади по административни преписки останали
докладчици са госпожа Ганчева, госпожа Елка Стоянова и господин
Георгиев.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Госпожо Председател,
колеги, докладвам ви вх. № ПВР-НС-15-8/12.10.2021 г., като това е
писмо, получено по електронната поща от Районна избирателна
комисия – Варна. Колегите ни пишат, че във връзка с
едновременното провеждане на двата вида избори, насрочени на
14 ноември и възможното увеличаване на броя СУЕМГ, подлежащи
на отчитане в изборната вечер, се обръщат към нас с искане да бъде
увеличен предвиденият брой работни места от страна на
„Информационно обслужване” АД на 32, като сочат, че на
предходни избори определената бройка за този РИК е била
25 работни места.
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Както обсъдихме в работен порядък, колеги, предлагам да
гласуваме писмо до изпълнителя по договора за компютърната
обработка, с което да уведомим, че Централната избирателна
комисия подкрепя предложението на колегите от РИК – Варна, и
счита, че следва да бъдат обезпечени с искания брой работни места,
като това писмо обърне внимание и е повод за всички районни
избирателни комисии, които имат над 500 секционни избирателни
комисии да бъдат обезпечени с по-голям брой работни места с оглед
нормалното протичане на изборния процес предвид големия брой
секции. В този вид да бъде писмото. Предлагам да го гласуваме.
Това обсъдихме и на работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направения доклад имате ли въпроси или друго предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам вх. № МИ-06469/1 от 11 октомври 2021 г. Това е писмо, което е второ поредно от
Министерството на вътрешните работи – старши комисар Атанас
Илков, като ни пишат във връзка, че е извършена проверка по
преписка със съответния номер по описа на Специализирана
прокуратура – град София, а именно по сигнал срещу кмета на
община Челопеч.
Колеги, припомням, че първоначалното писмо, с което се
искаше от нас да бъде извършена проверка по този случай във
връзка с тази проверка от Министерството на вътрешните работи, с
наш изх. № МИ-15-253 изпратихме същото за проверка и преценка
на действия по компетентност на ОИК – Челопеч.
ОИК – Челопеч, с тяхно писмо ни уведомиха за проведено
заседание, съответно за изискани документи – септември месец ние
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го приехме за сведение, тъй като в настоящия момент върви един
вид проверката в рамките на компетентността на ОИК – Челопеч.
Видно от сайта и така, както сочат от Министерството на
вътрешните работи, се провежда заседание, включително такова е
имало и през октомври, мисля, че на 12 октомври 2021 г. Днес мина
искането за изплащане на възнаграждение.
Предвид това и с оглед оперативната самостоятелност на ОИК
– Челопеч, ви предлагам да изпратим писмото, което ви докладвах,
на колегите от ОИК, като ги уведомим, че във връзка с това писмо
след извършване на проверката да уведомят с оглед бързина направо
Министерството на вътрешните работи, съответната дирекция и
адресата, който ни пише, с копие, естествено, до Централната
избирателна комисия.
Предлагам писмо в този смисъл, ако няма други предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо, вх. № НС15-751/13.10.2021 г. от Четвърти избирателен район – Велико
Търново. В писмото, подписано от председател и секретар, се
представя пред ЦИК следната информация. При проверка в
електронната система на „Информационно обслужване” на
регистрираните кандидати за народни представители в Четвърти
многомандатен избирателен район – Велико Търново, е
констатирано несъответствие на две лица, включени в листата на
същата партия и коалиция в повече от два района и са посочени
имената на кандидатите. Във връзка с това ни изпращат заверени
преписи от регистъра на кандидатските листи за участие в изборите
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за народни представители и заверено копие от решенията, с които са
регистрирани кандидатските листи във Велико Търново.
Ако погледнете изпратената преписка в цялост, ще установите,
че има изпратения екран от информационната система, от който
става ясно, че всъщност общинската избирателна комисия при
въвеждане на данните за регистрираните кандидати в системата на
is-бг.нет очевидно по някакъв начин се визуализират много данни,
включително грешки за кандидати, празни листи без грешки на
СИК, без грешки на ГРАО, както и информацията дали дадени лица
в кандидатските листи са регистрирани в повече от две районни
избирателни комисии.
Доколкото това е проверка, която се извършва на цялата база
данни на всички регистрирани кандидати в изборите за народни
представители, извършваща се от Централната избирателна
комисия, когато се установи наличие на регистрация на един
кандидат в повече от два изборни района, в две районни
избирателни комисии, се заличава последната регистрация, в този
смисъл аз Ви предлагам да поканим утре спешно представител на
„Информационно обслужване”, който да дойде в Централната
избирателна комисия и да ни покаже възможностите на тази система
– Централна избирателна комисия is-бг.нет, и да ни покаже на
екрани как се въвеждат данните в системата от страна на районните
избирателни комисии, какво виждат районните избирателни
комисии, каква е възможността на Централната избирателна
комисия да има достъп до тази система, за да проверява какво е
въведено в нея и изобщо възможностите на тази система, за да
можем да я ползваме и да сме сигурни, че информацията, която се
въвежда в нея, отразява вярно взетите решения на районните
избирателни комисии.
Предложението ми е да бъде утре в 10,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
направеното предложение има ли възражение или друго
предложение? Колеги, ако имаме съгласие утре за 10,00 ч., да се
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обадим на господин Филипов да изпрати представител по въпросите,
които бяха представени току-що от госпожа Матева. Не е
необходимо да вземаме нарочно решение за такава работна среща.
Госпожо Стоянова, имате ли в Доклади по административни
преписки спешен доклад?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, искам само да докладвам, че са се
върнали проверките от две кандидатски листи за президент и
вицепрезидент, който регистрирахме вчера при условията на
незавършена проверка.
Едното е с вх. № ПВР-04-03-45813.10.2021 г. Това е във връзка
с подписката, списъка с избиратели, подкрепящи регистрацията на
кандидата за президент Лозан Панов и вицепрезидент Мария
Касимова-Моасе. Резултатите показват, че има достатъчен брой
коректни записи. За протокола, а тъй като знам, че представлява
интерес за някои от колегите, има четири починали лица в списъка и
четирима, които не са български граждани. Общият брой коректни
записи към момента, на който е спряла проверката, е 3040.
Докладвам го за сведение.
И още една преписка, вх. № ПВР-04-0346/13.10.2021 г. Отново
извършена проверка на списък с избиратели, подкрепящи
регистрация на независим кандидат в изборите за президент и
вицепрезидент Йоло Денев и Марио Филев. Проверката е
установила 2848 коректни записа, достатъчни, за да счетем, че е
налице валидна регистрация.
От тази преписка има 39 лица, които не са български граждани
и починали лица – 170. Докладвах за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега
Георгиев, с Вашия доклад.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Писмото е с № 14-80 и е във връзка с
постъпило писмо от кмета на община Трън, вх. № ЦИК-1415/12.10.2021 г. с искане за отваряне на запечатано помещение в
сградата на общината, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от изборите за президент и вицепрезидент и Национален
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референдум от 2016 г. и всички следващи избори досега, доколкото
видях.
Предлагам да вземем решение за изпращане на писмо със
съответния текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, връщаме се в точка втора: Машинно гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
Точка 2. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми
колеги, във връзка с приетото на днешното заседание Решение на
Централната избирателна комисия за определяне на изпълнител на
обществената поръчка с предмет – доставка на 1600 специализирани
устройства за машинно гласуване в комплект с батерии,
удължители, смарткарти и флашпамети, е подготвен проект за
договор за обществена поръчка, който се намира в моя папка.
Моля да се запознаете с проекта и ако няма забележки,
предлагам да го изпратим на определения изпълнител, за да бъде
подписан той от него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко време
за запознаване с проекта.
Колеги, успяхте ли да се запознаете с Проекта на договор? Ще
бъдат отразени технически корекции по него, които бяха забелязани.
Имате ли предложения по текста? Няма.
Моля, режим на гласуване за одобряване на проекта на
договор за доставка на 1600 машини за гласуване със съответните
компоненти към тях.
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1
(Ерхан Чаушев).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с подготовката
на специализираните устройства за машинно гласуване с демо
софтуер предлагам да изпратим едно писмо на „Информационно
обслужване” АД, с което да ги помолим да ни предоставят
240 комплекта смарткарти от тестовата сертификатна верига за
240 секции като им предоставим от нашите смарткарти и те да ги
параметризират.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо,
вх. № ПВР-НС-15-9 от 12 октомври 2021 г. Писмото е от РИК –
Разград, и с него предлагат да бъде обсъдена възможността
транспортирането до РИК на изборни книжа и материали да не
включва неизползваните хартиени бюлетини, поне за секциите,
които са приключили с протокол само за машинно гласуване.
Докладвам писмото за запознаване и предлагам да се обсъди
тази възможност при обсъждане на методическите указания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме
към точка шеста: Разяснителна кампания.
Госпожа Стойчева или госпожа Стоянова
Точка 6. Разяснителна кампания.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка „Разяснителна
кампания” ще видите файл с наименование 45-секунден клип
машинно гласуване, окончателен. Може да се запознаете с текста
след обсъждането в работна група – предлагам да не го изчитам,
прочетете го внимателно. Аз обаче като го гледах повторно, мисля,
че трябва да избегна това повторение в т. 9 и в т. 10, а също така и в
т. 4. Може би в т. 10, ако текстът е: „Прегледайте окончателният си
избор и гласувайте”, ще бъде по-ясно и като действие. В момента
там е: „Прегледайте Вашият избор и окончателно потвърдете”, а
всъщност като си избрал за кого да гласуваш, ти гласуваш, а не
потвърждаваш, че гласуваш. Така че по-добре е да бъде:
„Прегледайте окончателния си избор и гласувайте”.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Имаме едно натрупване на „може”
– в т. 7, в т. 8, в т. 9 – „може”.
РОСИЦА МАТЕВА: В т. 9 трябва да бъде не „може”, а
„прегледайте Вашия избор и може да го промените”.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да, за да не тежи толкова.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: А в т. 7 това „може” е възможно
въобще да изчезне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, то е възможност.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Би могло да бъде: „За народни
представители избирате партия или коалиция. Ако желаете, изберете
преференция в едно от кръгчетата”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Другият вариант е:
„Може да изберете независим кандидат, ако има такъв”.
В президентската бюлетина са повече. Ние го пишем общо!
РОСИЦА МАТЕВА: Ние го пишем там, където се прави
изборът за бюлетината за народни представители – след партия и
коалиция и кръгчето за преференция, даваме следващата
възможност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Може да изберете
независим кандидат, ако има такъв, или…”
Има ли други бележки по текста, колеги?
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Колеги, по текста, ако няма други предложения, моля, режим
на гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в същата папка са двата
проекта на 30-секундните анимирани клипове за гласуване на хора с
увреждания и гласуване на лица, поставени под задължителна
карантина или изолация. Моля да ги прегледате и ако нямате
забележки, да ги одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, двата
видеоклипа, предназначени за лица, поставени под карантина или
задължителна изолация, както и за гласуване на хора с увреждания –
имате ли бележки, нещо, което трябва да се коригира? Няма.
Моля с протоколно решение да ги одобрим – клип № 1 и клип
№ 2, така както са представени от докладчика.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме с точка седма: Доклади по дела, жалби
и сигнали.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
Определение на Административен съд
–
Шумен, по
административно дело № 351 от 2021 г. Това е по жалба –
обезличени са данните, на Неделчо Неделчев срещу Решение № 576-
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МР/23.09.2021 г. на Централната избирателна комисия.
Определението на Административния съд е, че оставя без
разглеждане жалбата и прекратява производството. Все още нямаме
информация дали е обжалвано или е влязло в сила, но
юрисконсултът на ЦИК ще следи и ще ни информира.
Докладвам ви Определение № 10385 от 13 октомври на
Върховния административен съд по административно дело № 10318/
2021 г., образувано по жалба, подадена от „Българските машини за
гласуване“. С определението се оставя без разглеждане жалбата.
Първоначално делото беше насрочено за разглеждане в
открито заседание за утре от 13,00 ч., но при преглед Върховният
административен съд е установил, че жалбата е просрочена, като в
мотивите е изложено кога е публикувано нашето решение – на
6 октомври 2021 г. в 19,27 ч., а жалбата е подадена на 11 октомври
2021 г., тоест след преклузивния 3-дневен срок.
Докладвам Ви Разпореждане № 10353/13.10.2021 г. с
вх. № ПВР/НС-8-4/13.10.2021 г. на Върховния административен съд
по дело № 10230/2021 г. Производството е образувано по жалба,
подадена от И. Л. С разпореждането се оставя без разглеждане
жалбата и се прекратява производството по административното
дело. Това разпореждане подлежи на обжалване. Ако има такова, ще
Ви информирам.
Докладвам Ви, че е постъпила днес жалба от Политическа
партия „ВМРО – Българско национално движение” срещу Решение
№ 733-ПВР/13.10.2021 г. Това е решението, с което е регистрирана
кандидатската листа за президент и вицепрезидент на Републиката
на Лозан Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе. Преписката е
окомплектована, изпратена е във Върховния административен съд и
е образувано административно дело № 10339/2021 г., но все още
няма информацията „Насрочено в съдебно заседание”. Това е по
тази точка от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е колегата Георгиев.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали можете да
се запознаете с Проекта на писмо за изпращане по компетентност до
кмета на община Белово по повод на постъпило по електронната
поща с вх. № НС-22-2454/13.10.2021 г. нещо като сигнал за
изостанали агитационни материали от предишните избори по
улиците на град Белово. Предлагам да изпратим писмо до кмета с
прикачени снимките, на част от които се забелязват по един-два
агитационни материала, неизчистени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Георгиев?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1
(Йорданка Ганчева).
Госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам в моя папка от днес преписка с
№ НС-11-177 – няколко файла са, тъй като това са сканирания на
всички документи по преписката. Това е жалба срещу Решение
№ 51-НС от 12 октомври 2021 г. на РИК – Стара Загора.
Жалбата е от „Демократична България – Обединение”. С
Решение № 51, което те оспорват, е отказана регистрация на
кандидатска листа на „Демократична България – Обединение”.
Моля да се запознаете с преписката, защото е доста голяма.
Проектът за решение е с № 746-НС – жалба ДБ, ЕС – в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като
тази преписка, както виждате, има доста приложени документи,
прекъсвам заседанието за 15 минути за запознаване с пълното
съдържание по преписката.
(След прекъсването.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, заседанието
на Централната избирателна комисия беше прекъснато за
запознаване с преписка, свързана с подадена жалба. Тъй като е
необходимо повече време за запознаване с преписката, утре ще бъде
разгледана в заседание на Централната избирателна комисия.
С това закривам заседанието на Централната избирателна
комисия и насрочвам следващо заседание за утре, 14 октомври
2021 г., четвъртък, от 11,00 ч.
(Закрито в 20,46 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова
Катя Бешева

