ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 104
На 18 октомври 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно одобряване на бюлетината
извън страната и изпращане на заявка за тираж.
Докладва: Севинч Солакова
3. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Любомир Георгиев
5. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Ерхан Чаушев
6. Гласуване извън страната.
Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова,
Гергана Стоянова
7. Доклади по административни преписки.
Докладват:
Севинч
Солакова,
Росица
Матева, Димитър Димитров, ,Елка Стоянова,

2
Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, Любомир
Георгиев
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват:
Елка
Стоянова,
Гергана
Стоянова
9. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир
Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов,
Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Красимир Ципов – по уважителни причини.
Заседанието бе открито в 10.15 ч. и бе председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. В
залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. Налице е
необходимият кворум за провеждане на заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред, който включва и
точките от вчерашното заседание, което не можа да изчерпи дневния
ред поради прекъсване на електрозахранването заради възникнала
авария и невъзможността да се проведе заседанието на Централната
избирателна комисия при условието на чл. 54 от Изборния кодекс,
поради което беше и прекратено преди изчерпване на дневния ред.
1. Машинно гласуване с докладчик господин Емил Войнов.
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2. Проект на решение относно одобряване на бюлетината
извън страната и изпращане на заявка за тираж – докладва госпожа
Севинч Солакова.
3. Медийни пакети - докладва господин Димитър Димитров.
4. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители
на 14 ноември 2021 г. - докладва господин Любомир Георгиев
5. Изплащане на възнаграждения на ОИК - докладват
господин Любомир Георгиев и госпожа Стойчева.
6. Гласуване извън страната - докладва госпожа Елка
Стоянова, госпожа Гергана Стоянова и господин Томов.
7. Доклади по административни преписки - с докладват
госпожа Севинч Солакова, госпожа Росица Матева, Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева,
Силвия Стойчева.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват госпожа
Стойчева и госпожа Гергана Стоянова.
9. Разни - с докладчици господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения за допъплване?
Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имам доклад за възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е в точка пета.
Включвам Ви.
Други? Няма. Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, преминаваме към точка първа „Машинно гласуване“.
Господин Войнов, имате ли готовност, или по-късно?
Заповядайте.
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Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
организацията на компютърната обработка на резултатите от
гласуването предлагам да изпратим на „Информационно
обслужване“ избирателните секции в страната, които ще има
машинно гласуване с техните номера, код по ЕКАТТЕ, адрес и броя
СУМГ във всяка секция, аналогична таблица, която изпратихме вчера
и на „Сиела Норма“. Писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
да изпратим секциите до „Информационно обслужване“, в които ще
се проведе машинно гласуване.
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, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ПВРНС-22-52 от 16 октомври 2021 г. Писмото е от Т.
В.
, който във връзка с предстоящото машинно гласуване
предлага на телевизията да й се възложи достатъчно достъпно
онагледяване на новата технология на гласуване. Затова предлага
своевременно да се публикува в сайта на ЦИК симулатор на
машинното гласуване, какъвто на предишните избори е бил
представен три дни преди изборите.
Тъй като в момента се подготвя симулатор на машинното
гласуване, който веднага ще бъде публикуван на интернет страницата
на ЦИК, предлагам писмото да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка втора „Проект на решение относно
одобряване на бюлетината извън страната и изпращане на заявка за
тираж“.
Заповядайте, госпожо Солакова за одобряване на бюлетината.
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Точка 2. Проект на решение относно одобряване на
бюлетината извън страната и изпращане на заявка за тираж.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в петъчния ден
извършихме проверка на съдържанието на бюлетините за изборите за
президент и вицепрезидент и днес – на бюлетината за гласуване
извън страната. Предлагам ви с протоколно решение да одобрим
предпечатните образци на бюлетините, които са в електронната
система, за което да изпратим писмо до печатницата на БНБ с копие
до „Демакс“ АД, за да започне отпечатването на бюлетините.
Само да допълня: съгласно решение № 617 с гласуване на
протоколното решение ще пусна двата образеца, за да може всеки
присъствал и участвал в гласуването да се подпише.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?
Моля, процедура по гласуване с протоколно решение да
одобрим предпечатните образци на бюлетините.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, сега ще ви помоля да
обърнете внимание в подпапка „Заявки“, където имаме изготвени
проекти на заявки до печатницата на БНБ, с копие до министъра на
финансите за изборите за президент и вицепрезидент и за изборите за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
Имаме изготвено писмо до всички районни избирателни
комисии и до областните управители с копие до и. д. главен секретар
на Министерски съвет за изпращане на приложена справка за
заявения тираж на бюлетините. В това писмо изрично упоменаваме,
че при изготвяне на заявката Централната избирателна комисия се е
съобразила както с направените предложения от областните
управители, така също и с броя на избирателите по предварителните
избирателни списъци за изборите на 14 ноември 2021 г., както и с
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броя на гласувалите избиратели на предходни избори не само на
11 юли 2021 г., а така също и на 4 април 2021 г. от двама областни
управители, които не се съгласиха с предложението на Централната
избирателна комисия за обявен тираж на бюлетините. Предварително
ние ги уведомихме, знаете, с предходно наше писмо.
В таблица, която е също публикувана в подпапка „Заявки“ ще
видите, че областният управител на Смолян въз основа на нашето
писмо, с което го уведомяваме за 101 000 брой бюлетини, които ще
заяви Централната избирателна комисия, посочва, че броят на
бюлетините трябва да е 103 100.
Областният управител на София за изборен район 23 и 24
прави предложение съответно за 421 300 при предложен от ЦИК
тираж 420 000, а за София – 24 – 411 200 при предложение от ЦИК за
346 000 броя бюлетини.
Справката, която е за броя на гласувалите избиратели на 11
юли и на 4 април по никакъв начин не дава основание Централната
избирателна комисия да заяви по-големия брой бюлетини за тези
изборни райони, като виждате, че по-голямата разлика е за РИК – 24,
където знаем, че имаме избиратели, които получават служебен адрес
на ул. „Леге“ при получаване на българско гражданство.
Извършили сме справка по всички избирателни списъци и
броя на гласувалите в предходни избори не само на парламентарните
избори 2021 г. По тази причина аз ви предлагам заявеният тираж да е
този, който е посочен в заявките. Той съответства на заявления тираж
на 11 юли тази година за изборите за народни представители.
Писмото е до всички РИК и до всички областни управители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с проектите, които са във вътрешната папка, заявка
„Бюлетини“?
Моля, режим на гласуване за изпращане на заявките със
съответните писма до печатницата на БНБ с копие до
Министерството на финансите и до всички районни избирателни
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комисии и областни управители, с копие до Администрацията на
Министерски съвет.
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.
Преминаваме към точка трета „Медийни пакети“.
Заповядайте, господин Димитров.
Определям господин Томов за кратко да води заседанието.
Точка 3. Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, на този етап мога да
докладвам, че имаме 256 медийни пакети ако не се лъжа, - тези,
които са оповестени и са на нашия сайт, в папка „Медийни пакети“.
Освен това започват да постъпват множество запитвания ще получат
ли санкция определени медии да сключат договор с определени
участници в изборите.
Ще докладвам всичките тези постъпили запитвания в пакет,
тъй като всичките те на този етап могат да бъдат удовлетворени. До
едно се поместват в медийния пакет, който се полага на съответния
участник в изборите. Ще казвам номера на писмото, с който е
постъпило запитването и кои са двете страни.
Първата заявка ПВРНС-20-18/15.10.2021 г. Тя е питане дали е
възможно да се сключи заявка-договор между коалиция ГЕРБ-СДС, и
„Лайвстрийм“, която е собственик на сайта „Хроники.бг“. Освен това
в тази заявка трябва да се уточни точно какъв медиен пакет искат да
ползват.
Следва заявка-договор между политическа партия „Общество
за Нова България“. Това е запитване за медиен пакет на сайта
„Накратко“. Разбира се, стойността тук е близка до 40 000 – 37 152
лв.
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Следващото запитване е по медиен пакет за ПВР - отново
„Общество за Нова България“. Стойността на заявката е 36 864 лв.
Вх. № е 24-8/16.10.2021 г.
Имаме писмо, постъпило в електронната поща № 2247/16.10.2021 г. Това е запитване от „Дарик радио“, което е получило
заявка от коалиция от партии „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА
ДЕСНИЦАТА“ на стойност 3 006 лв. Те даже са подготвили пълната
документация за евентуално сключване на договор.
Запитване № 24-537/16.10.2021 г. – отново същият заявител
„Дарик радио“. Предлага да одобрим заявка на стойност 3 006 лв. от
същата коалиция.
„Дарик радио“ има трета заявка, този път от коалиция партии
„Продължаваме промяната“. Стойността й е 10 080 лв. Вх. № НС-24538.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Къде се намират?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Мисля, че предложенията са качени
в „Медийни пакети“, което е извън моята папка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На коя дата? От последните два дни
няма такава папка.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще погледна.
Там, където имаме проекти, медийни пакети, тарифи,
доставчици, запитвания. Това са запитванията, които започват с НС24-527-р. може би има едно-две, които не са качени, но то е просто
защото вчера не са могли да качват тези запитвания.
Следват няколко запитвания от Телевизия „ЕВРОКОМ“.
Запитване от телевизия „ЕВРОКОМ“ за БНО на стойност
31 008 лв. Номерът, с който е постъпило запитването, е
24 536/16.10.2021 г.
Отново телевизия „ЕВРОКОМ“, този път – „Пряка
демокрация“. Стойността е 22 019. Номерът й е НС-24-535/
16.10.2021 г.
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Поредното запитване е от телевизия „Евроком“, Български
национален съюз „Нова демокрация“ – вх. № на постъпилото писмо е
24-534.
Медиен пакет телевизия „Евроком“, инициативен комитет
Йоло Денев и Марио Филев. Заявената стойност е 39 935 лв.
Телевизия „Евроком“, медиен пакет на инициативен комитет
за Боян Станков Расате, Елена Ваташка. Питането е за 39 986 лв.
Номерът на постъпилото писмо е 24-5-ПВР от 16.10.2021 г.
Поредното запитване от „Евроком“ този път е инициативен
комитет Маринов Е. и Малчева. Стойността, за която питат, е 39 853
лв. Номерът е ПВР-24-4/16.10.2021 г.
„ЕВРОКОМ“ – инициативен комитет Иван Иванов – ПВР-24-1
от 15.10.2021 г. Това запитване е първото, което е постъпило от
„ЕВРОКТОМ“ и носи сигнатура 24-1/15.10.2021 г. Запитването е на
стойност 4 320 лв.
Следва „Фрог нюз“ – 24-3/16.10.2021 г. Росен Пламенов
Миленов. Стойността на запитването е 4 000 лв.
Медиен пакет, за който има запитване от СКАТ и телевизия
„СКАТ“. Стойността е 12 996 лв. Заявителят, който иска услугата, е
коалиция партии „Патриотичен фронт“. Номерът е ПВР-24-2.
Следва серия запитвания, свързани със запитванията от
Партията на зелените.
Първото е за радио и телевизия „CITY“. Радио „CITY“,
Партия на зелените – 1 598 лв. Номерът е ПВР-24-530.
Вх. № 24-531 е номерът, с който радио „Нова нюз“ е запитала
дали може да сключим договор с Партия на зелените. Стойността е
1 090.80 лв.
Отново Партия на зелените, номерът на писмото е 24529/10.2021 г. Телевизия „CITY“. Стойност на запитването – 3 998.40
лв.
Партия на зелените, № НС-24-528, Радио „Енерджи“, Партия
на зелените – 3 309.42 лв.
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Запитване по медиен пакет с № 24-527/15.10.2021 г. „Тайм
медия“, която е собственик на „Скандал бг“, е получила заявка от
Партия на зелените. Заявката е на стойност 3 000 лв. с ДДС.
„Еконовините“, № на писмото 24-532, отново Партията на
зелените. Иска да усвои част от пакета си на стойност 3 000 лв.,
заради което е постъпило запитването.
Последното от тази серия от запитвания е с № 24-533,
Коалиция „Патриотичен фронт“ иска да усвои 26 611.20 лв. с ДДС в
договор, който да сключи с телевизия „СКАТ“.
Всичките тези заявки са само заявки, всъщност не са
одобрение на договорите, а стартират процедурата. Да ги одобрим с
едно общо протоколно решение. Когато стигнем до договорите, ще
ги одобряваме един по един.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря. Изказвания, бележки, коментари по този доклад?
Тъй като няма изказвания, режим на гласуване да одобрим
тези заявки и запитвания. Предполагам, че е проверено дали те са в
рамките на лимитите си.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, минаваме към точка четвърта от дневния ред: „Проект
на решение относно регистрация на наблюдатели в изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
ноември 2021 г.“.
Любомир Георгиев - проект за решение относно регистрация
на наблюдатели.
Точка 4. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Папката с мои инициали
е от днес. Може да видите писмото - pr 765. Проектът е за решение
относно искане да бъдат регистрирани като международни
наблюдатели представители на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа.
Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с вх.
№ ПВРНС-04-1-8\1 от 15 октомври с искане да бъдат регистрирани
като международни наблюдатели общо 28 човека, предложени от
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за участие в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни
представители на 14 ноември като наблюдатели.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение: Реши: регистрира като международни наблюдатели в
изборите на 14 ноември 2021 г. следните лица“… – изброени са със
съответните символи имената им - Регистрираните наблюдатели да се
впишат в публичния регистър и на регистрираните наблюдатели да се
издадат удостоверения.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мнения
и предложения по този доклад? В такъв случай – режим на гласуване
на решение, с което да одобрим проекта на решение, представен от
Любомир Георгиев относно регистрация на международни
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември 2021 г. Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Номерът на решението е 759-ПВР/НС.
Колеги, минаваме към точка пета „Изплащане на
възнаграждения на ОИК“. Любомир Георгиев е пръв по точка пета.
Точка 5. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Предлагам ви комисията да вземе решение за изплащане на
възнаграждение на председател, секретар и общо 9 от членовете на
Общинска избирателна комисия – Иваново за проведено от
комисията в заседание с този изброен състав като брой хора и
качество, по повод на подписано уведомление от господин кмета във
връзка с направен от него самоотвод. Комисията се е събрала, взела е
решение, уважила е самоотвода и в резултат на това след извършване
на съответния предварителен контрол за поемане на задължения се
предлага да се поеме задължението в размер общо на 559.83 лв.
Предлагам Централната избирателна комисия да реши да
удовлетвори това искане. Приложени са всички необходими
документи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Изказвания по този доклад? Ако няма изказвания, тогава – режим на
гласуване за вземане на протоколно решение, с което да одобрим
предложението на докладчика.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Силвия Стойчева – готовност по същата точка имате ли?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-207 от 14
октомври 2021 г. е постъпило искане за изплащане на
възнаграждение на членовете на Общинска избирателна комисия –
Сърница за проведено заседание на 5 октомври 2021 г., на което е
разгледан сигнал за несъвместимост на председателя на Общински
съвет – Сърница и е прието решение по него.
В заседанието са участвали председател, двама заместникпредседатели и 7 членове. Стойността на възнагражденията заедно с
осигурителните вноски е 550.65 лв.
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Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
исканите възнаграждения.
Преписката е комплектувана в цялост с приложени счетоводна
справка и контролен лист за извършване на предварителен контрол.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
Изказвания по този доклад? Ако няма, режим на гласуване за
това – с протоколно решение да одобрим направеното предложение
за възнаграждение на членовете на Общинска избирателна комисия –
Сърница.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
По същата точка, колега Чаушев, имате ли готовност?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да. Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27.10-1
от 7.10.2021 г. сме получили искане за изплащане на възнаграждение
за дежурство от Общинска избирателна комисия – Велико Търново, а
именно, на 5.10.20212 г. за дежурство за председател и за двама
членове, на което са получавали преписки по една предварителна
проверка за членовете на СИК. Съответно са подготвили и документ.
Също така се иска и за 6.10.2021 г., пак за председател,
заместник-председател и един член за дежурство за отваряне на
съответното помещение, на което са присъствали, обработвали са
материали, копирали са и са изпращали съответната преписка.
Предлагам да се изплатят тези дежурства в размер на 344.47 лв. с
осигурителните вноски от ОИК – Велико Търново.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
Колеги, по този доклад?
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Режим на гласуване за одобрение на направеното
предложение в доклада, да вземем протоколно решение, с което да
одобрим този разход.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вх. № МИ-27-200/4.10.2021 г. Получили
сме искане за изплащане на дежурство, проведено на 30.09.2021 г., на
което председател и секретар са присъствали на заседание на
Общинския съвет във връзка с назначаване на общински съветник и
са връчвали съответните документи, удостоверения.
Предлагам да се изплати на дежурството на председател и
секретар от ОИК – Кюстендил дежурство в общ размер 121.30 лв. с
осигуровките. По преписките има счетоводна справка и контролен
лист както за тази, така и за предходната справка.
Предлагам да се изплатят дежурствата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги,
изказвания по този проект? Няма.
Режим на гласуване за одобрение на направеното
предложение с протоколно решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
По точка пета няма повече доклади.
Колеги, минаваме на точка шеста „Гласуване извън страната“.
Гергана Стоянова, имате ли готовност? Заповядайте.
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Точка 6. Гласуване извън страната.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
постъпило писмо ПВР-04-01-7 (5) в моя папка от днес от
Министерство на външните работи, към което е представена и
екстрена грама от посолството в Израел във връзка с гласуването на
български граждани в Израел в град Хайфа по повод подадените
заявления от екипажа на кораба „Дръзки“.
В изпратената грама е предоставена информация от посланика
ни в Израел относно режима на влизане на българските граждани в
Държавата Израел и въведените съответни санитарни изисквания от
Израел в тази връзка, касаещи ваксинация, ПСР тестове, карантина,
периоди и т.н.
В тази връзка и с оглед организацията на гласуване в
предстояща за разкриване избирателна секция в гр. Хайфа и
затрудненията във връзка с тези санитарни изисквания, които е
приела Държавата Израел, посланикът отправя предложение за
организиране на избирателна секция и място за гласуване на палубата
на кораба на открито заедно и с други допълнителни предложения
във връзка с сформирането на състава на СИК и предаването на
изборните ли и резултатите от гласуването.
В тази връзка и за преценка на регулацията в Изборния кодекс
и съответните разпоредби, приложими за гласуването в този случай,
съм подготвила проект на писмо до постоянния секретар на
Министерство на външните работи, с копие до постоянния секретар
на отбраната, с което ги информираме, че приложимите по Изборния
кодекс императивни разпоредби са тези за гласуване в чужбина в
изборни секции в чужбина, които от своя страна както за чужбина,
така и за в страната изискват гласуване в изборно помещение. Тоест,
направеното предложение не може да бъде осъществено, тъй като
влиза в противоречие с императивните разпоредби на нашето
изборно законодателство както по отношение на размера на самото
изборно помещение, така и по всички останали съпътстващи норми,
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които касаят и формирането на избирателните комисии, и всички
останали етапи на провеждане на изборния процес.
Поради това предложението, което съм въвела в този отговор
е да бъде осъществена комуникация между Министерство на
външните работи и Министерството на отбраната и капитана на
кораба фрегата „Дръзки“, с което да бъдат информирани нашите
съграждани и членове на екипажа на кораба за санитарните
изисквания на държавата, в която ще пристигнат за деня на изборите,
с оглед на това, да се съобрази прилагането на санитарните
изисквания, което е свързано в крайна сметка с необходимостта от
минимум 24-часов престой преди изборния ден на плавателния съд
на пристанище Хайфа, така че да може да бъде осигурена
възможност за максимален брой наши съграждани от екипажа на
кораба да гласуват в изборна секция в град Хайфа.
Проектът на писмото е в моята папка, можете да се запознаете
с текста на това, което изложих.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Благодаря.
Колеги въпроси и изказвания?
Време за запознаване с писмото. Аз лично бих искал да го по
гледна, ако нямате нищо против.
Колеги, въпроси и изказвания по този доклад? Аз бих искал да
взема думата.
Има проблем, Гергана, според мен, който е свързан с това, че
корабът няма да бъде на пристанището в Хайфа при евентуален втори
тур. Това е още една пречка да се образува секция в Хайфа.
Аз мисля, че не съществува практическа възможност да се
сформира секция в Хайфа, която да реши проблема на хората, подали
заявления в тази непредвидена всъщност от Изборния кодекс
ситуация. Може би изглежда разумно секцията да бъде корабна
секция, всъщност предложението е такова и там няма противоречие с
Изборния кодекс, доколкото на кораби може да се организират
избирателни секции, а дали ще бъде на палубата или във вътрешно
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помещение, ще решава капитанът, който прави и списъците при
корабна секция.
Колеги, мнение относно този специфичен казус и
предложеното писмо от колежката Стоянова?
КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви предлагам да бъде
обсъдено в работна група, след което ще отговорим на
предложението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЦВЕТОЗАР
ТОМОВ:
Съгласна ли сте?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да, не възразявам. Нека да се обсъди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, минаваме на
точка седма „Доклади по административни преписки“.
Гергана Стоянова, ако обичате!
Точка 7. Доклади по административни преписки.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
искане от кмета на община Асеновград за отваряне на запечатано
помещение във връзка с достъп до изборни книжа от проведени
избори за общински съветници и кметове 2019 г., свързано с изискана
информация и справки от районна прокуратура – Пловдив.
В моята папка с проектен номер 1556-МИ е подготвен текст на
писмо, обичайния отговор в тези ситуации, с което съобщаваме на
кмета на община Асеновград, че в хипотезите на нужда за отваряне
на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа от
предходни избори по искане на разследващ орган, в случая по искане
на районна прокуратура Пловдив с цел предоставяне на справка и
информация, съдържаща се в изборните книжа, следва да бъде
осъществено по реда на точка 1 от Решение 1244-МИ от 30.09.2021 г.
на Централната избирателна комисия, със заповед на кмета на
общината, без да е необходимо изрично разрешение от Централната
избирателна комисия, както и за извършените дейности за
посочените документи в същото това решение на Централната
избирателна комисия и в последствие да бъдем уведомени с
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приложените съставени документи във връзка с отваряне на
помещението.
Предлагам одобряване на текста на писмото, което да
изпратим на кмета на община Асеновград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Стоянова, моля, режим на гласуване по писмото до кмета
на община Асеновград.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли други доклади?
Следващ докладчик – госпожа Георгиева. Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка от днешна дата ви моля да погледнете
текст на писмо до Националното сдружение на общините. То е във
връзка и с току-що докладвания от колегата Стоянова въпрос за
отваряне на помещения, когато са по разпореждане на органи на
МВР, съдебни и разследващи органи. В писмото им указваме, че не е
необходимо изрично решение на ЦИК. Това става по решение на №
1244 на Централната избирателна комисия и сме описали какво
следва да представят на комисията, след като помещението следва да
бъде отворено.
Моля да погледнете текста и ако нямате възражения, да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги писмото до
Националното сдружение на общините?
Моля, режим на гласуване по предложението на госпожа
Георгиева за изпращане на писмото до Националното сдружение на
общините.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, следващ докладчик е госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Всъщност аз нямам доклад по
„Административни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
„Административни преписки“ ви докладвам вх. № ПВР-22-45 от 15
октомври 2021 г. Получили сме по електронна поща писмо от
господин Манасиев, член на инициативния комитет, издигнал
кандидат-президентската двойка Боян Расате и Елена Ваташка, с
което ни информират за допусната техническа грешка, като се
твърди, че от нашия пресцентър са обявени погрешно имената на
кандидатите за президент и вицепрезидент. Възложено е на госпожа
Манолова, директор на дирекция „Администрация“ за проверка.
След извършената проверка е установено, че пресцентърът не
е изпращал такава информация на нито една медия във връзка с
проведения жребий. Докладвам ви го за сведение.
С вх. № ЦИК-066-362/12.10.2021 г. във връзка с наше
запитване до Института по интелектуална собственост и
технологичен трансфер в Университета за национално и световно
стопанство за оказване на съдействие във връзка с представеното
лицензионно споразумение между „Смартматик“, „Сиела Норма“ и
Централната избирателна комисия, всъщност с предоставения проект
на лицензионно споразумение сме поискали да ни окажат експертна
помощ.
Информират ни, че във връзка с нашето писмо Институтът по
интелектуална собственост разполага с експертен състав, който би
могъл да представи становище по посочените от нас въпроси. В тази
връзка моля да посочат срок, в който очакват да бъде предоставено
експертното мнение от експертите, както и да укажем начин за
предоставянето на достъп до документацията, която следва да бъде
прегледана и анализирана, с оглед предоставянето на компетентно
становище.
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Колеги, предлагам ви да върнем отговора, че експертното
мнение ни е необходимо в най-кратък срок, като предлагаме на място
в Централната избирателна комисия да изпратят техни
представители, за да получат достъп до документацията, необходима
за изготвяне на тяхното становище.
Имате ли друго предложение? Ако няма, в този смисъл да
изпратим отговор на института. Моля, режим на гласуване.
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, продължаваме с „Доклади по административни
преписки“. Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
отпечатването на протоколите получихме писмо ПВРНС-0029/15.10.2021 г. във връзка с изразено преди това становище и
отправена молба от страна на Министерство на външните работи с
оглед на своевременното получаване на документите, сканирани от
секционните избирателни комисии извън страната и проведен
разговор от ръководителя по въпросите, свързани с гласуването
извън страната господин Цветозар Томов.
Получихме в допълнение актуализирано предложение от
страна на „Информационно обслужване“ за разполагане на оптичните
маркери, както и, разбира се, със структурата на фабричния номер на
протоколите и мястото на отпечатване на тези номера. Писмото е с №
ПВРНС-00-29-1 от 16.10.2021 г. Моля да се запознаете и ако нямате
нищо против, да съгласуваме така направеното предложение и да го
изпратим до Администрацията на Министерския съвет за
съобразяване от изпълнителя на поръчката за отпечатване на
протоколите на секционните избирателни комисии и на районните
избирателни комисии.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Солакова?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме с „Административни преписки“ – има
ли докладчици, които не са докладвали? Заповядайте, господин
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във вчерашна папка е писмото, с
което трябва да отговорим на господин Митев, който изпълнява
длъжността Генерален директор на Българско национално радио. Той
ни пита с писмо № 20-14/14.10.2021 г.: „Допустимо ли е излъчване в
програмите на БНР на безплатни диспути във връзка с предизборната
кампания за изборите на 14 януари, които се организират от трети
лица, различни от БНР и техните дати, теми и водещи теми не са
заложени, споразуменията по чл. 189?“
Аз съм се опитал максимално възпитано да му отговоря. То е в
моя папка. Текстът, който предлагам за обсъждане, е: „Уважаеми
господин Митев, във връзка с питането Централната избирателна
комисия обръща внимание, че включването на трети лица в
кампанията може да означава и включването на заинтересувани лица.
Понятието „трети лица“ е твърде общо. Това беше бележката на
господин Чаушев.
Споразумението по чл. 189, което Централната избирателна
комисия е одобрила, е многостранно и всички страни, които са част
от споразумението, могат да оспорят датите, темите, особено в
случай, че те не са заложено в споразумението, за което той пита. С
една дума, учтиво съм отговорил, че това е недопустимо, макар че
можех и по-пряко да го напиша. Във вчерашната ми папка е текстът
на писмото. Става въпрос за БНР, проектът е 15-17.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
1 (Севинч Солакова).
Колеги, продължаваме със следващ докладчик. Госпожа
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви писмо
от „Информационно обслужване“ с вх. № ПВР-00-14 от 15 октомври
2021 г. от „Информационно обслужване“, ръководител ИКТ Илия
Горанов:. Във връзка с предадените на „Информационно
обслужване“ с протокол № 14 данни за лицата, които са се подписани
в подкрепа на независими кандидати в изборите за президент и
вицепрезидент, ни информират, че данните са заредени в системата и
е осигурена възможност за проверка на интернет страницата на ЦИК.
Въпросът е, че те са заредени в секция: Избори за президент и
вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември, в булета за
избиратели и в подсекцията „Проверка на списъците на лицата,
подкрепящи регистрация на партии и коалиции“.
Аз се чух с Илия Горанов по телефона и той обеща, че ще
бъде коригиран записът на подписки на партии, коалиции и
независими кандидати. Но все пак, доколкото това ставаше преди
час, ви предлагам да гласуваме кратък текст на писмо да се укаже на
„Информационно обслужване“ да коригират записа, като бъде
„Проверка в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на
партии, коалиции и независими кандидати за президент и
вицепрезидент“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване за изпращане на писмо до „Информационно
обслужване“.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е писмо с
вх. № ПВРНС-00-31 от 16 октомври 2021 г. от „Информационно
обслужване“ от господин Горанов във връзка с наше писмо, с което
поискахме да бъде блокирана възможността на гражданин, който се е
открил в подписка, за която не се е подписал, да се заличат личните
му данни и ни информира, че това е направено, така че докладът е за
сведение.
Следващият доклад е от Районна избирателна комисия 25 –
София. Получили сме писмо с вх. № ПВРНС-15-20 от 15 октомври
2021 г., с което ни изпращат решение № 47 от 15 октомври 2021 г. на
районната избирателна комисия за заличаване регистрацията на Боян
Боянов Станков - Расате – кандидат за народен представител от
листата на Български национален съюз „Нова демокрация“, както и
пълния регистър на кандидатите за народни представители в този
район. Докладвам ви го за сведение. Ще бъде извършена проверка по
решението на Централната избирателна комисия и установените
петима независими кандидати за президент и вицепрезидент, които
бяха регистрирани като кандидати за народни представители. Това
едната регистрация на Боян Расате.
Ще бъде извършена проверка от отдел „Регистри“ дали и за
останалите четирима кандидати, както и по другата регистрация на
Расате районните избирателни комисии са предприели действия по
заличаването им и ще ви докладвам допълнително.
Следващият доклад е писмо, вх. № НС-04-135 от 17 октомври
2021 г. Това е от Министерството на правосъдието, Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ във връзка с поисканата от нас
информация
за
кандидатите
за
народни
представители.
Министерството на правосъдието ни информира, че в отговор на
наше писмо няма лица, кандидати за народни представители от
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приложения списък, които да изтърпяват наказание лишаване от
свобода към настоящия момент. Това е за сведение.
Същата информация, обаче писмото е подписано от главния
комисар Иван Йорданов.
Следващото писмо, което докладвам, е отново от
Министерството на правосъдието от Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“, постъпило по електронна поща. То е със същата
информация, вх. № НС-04-135 от 17 октомври 2021 г.
Следващото писмо, което ви докладвам, е НС-4-03-137 от 17
октомври от Главна дирекция „ГРАО“ във връзка с извършената от
„ГРАО“ проверка в изпълнение на наше решение 566 и ни е
изпратена информация с резултата от проверката. В резултат на тази
проверка са установени несъответствия в изписването на имената и
ЕГН на четири лица. Своевременно вчера в заседание бяха
подготвени и ги изпратихме, но поради прекъсването на заседанието
поради спиране на ток не са гласувани писма до районни
избирателни комисии Габрово, 23 – София и Враца и Сливен за
корекция, която трябва да бъде извършена в изписването на имената
на кандидатите, или в единия случай корекцията е в ЕГН на единия
от кандидатите, на който е сгрешено ЕГН.
От тази справка става ясно, че единият от кандидатите
Никола Адриан Караджов, който е регистриран в седма районна
избирателна комисия – Габрово, няма навършени 21 години, а
единият от кандидатите Десислава Красимирова Спасова е
регистрирана в 23 РИК има и друго, освен българско гражданство на
Държавата Израел. Един от кандидатите Деян Милосавлевски има и
друго гражданство, освен българско, а именно, на Република Северна
Македония. Той е регистриран в 25-а Районна избирателна комисия.
Изпратихме днес писмата до тези районни избирателни
комисии за предприемане на действия в изпълнение на
правомощията на районните избирателни комисии по Изборния
кодекс, а именно, заличаване на кандидатите, тъй като не отговарят
на изискванията да бъдат избирани.
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Ще ви моля с протоколно решение да одобрим последващо
изпращането на тези писма въз основа на справката от „ГРАО“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, да
гласуваме за последващо одобрение на тези писма. Във вчерашния
ден поради спешността на този въпрос бяха изпратени, мисля, че Вие
докладвахте, но прекъсването на електрозахранването е причина да
не могат да бъдат гласувани.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, още един доклад в момента, а в
следобедната част от заседанието ще продължа, ако може.
Предлагам ви да изпратим писмо до всички районни
избирателни комисии. Проектът се намира във вътрешна мрежа в
папка с мои инициали, с което да уведомим районните избирателни
комисии, предполагам, че вече знаят вече, че на интернет страницата
на всяка районна избирателна комисия, в секция „Кандидатски
листи“ е публикувана информацията, въведена от комисиите в
системата cik.is-bg.net, и с молба районните избирателни комисии да
извършат проверка дали въведените и публикувани в секция
„Кандидатски листи“ на интернет страниците данни отговарят на
регистрираните кандидатски листи и промените, извършени от тях от
всяка районна избирателна комисия, като незабавно ни информират
за резултата от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване за писмото до всички районни избирателни комисии за
проверка на кандидатските листи дали въведените и публикувани в
секция „Кандидатски листи“ с коректно посочени.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Още един доклад, който пропуснах,
извинявайте. Предполагам, че сте се запознали, колеги, от
информацията в медиите, че по отношение на един кандидат,
регистриран в Районна избирателна комисия – Благоевград, името му
е Владимир Николов Живков, се появи публична информация, че
„Информационно обслужване“ е установило, че този кандидат е
регистриран в повече в листите на две отделни партии. Информирал е
Районна избирателна комисия – Благоевград, която е взела решение
по този въпрос.
В тази връзка и доколкото, съгласно чл. 254 от Изборния
кодекс, когато един кандидат бъде регистриран в листите на две
различни партии, валидна е последната регистрация, но решението за
това е на Централната избирателна комисия въз основа на чл. 256, ал.
1 от Изборния кодекс, подготвих писмо, с което да поискаме
информация от „Информационно обслужване“ и от РИК –
Благоевград, като специално от „Информационно обслужване“
идеята ми беше да поискаме защо в справката с несъответствието не
фигурира този кандидат. Но в базата данни, която ми беше изпратена
от „Информационно обслужване“ на всички кандидати за народни
представители аз извърших проверка и установих, че този кандидат
фигурира в листите в два района на политическа партия „Българско
национално обединение“.
След това в интернет страницата на Районна избирателна
комисия – Благоевград извърших проверка и установих, че този
кандидат действително е регистриран в листата на политическа
партия „Българско национално обединение“ с Решение № 43-НС от
12 октомври 2021 г.
Впоследствие има решение № 52-НС от 12 октомври 2021 г.
на Районна избирателна комисия – Благоевград, която се е
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произнесла с това решение по регистрацията на листата на
политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството“.
Очевидно в листата на тази политическа партия също е
фигурирал кандидатът Владимир Николов Живков, но при вземане на
решение за регистрация на кандидатската листа Районна избирателна
комисия – Благоевград е извършила проверка по тяхна инициатива и
е преценила, че понеже кандидатът фигурира вече в листата на
„Българско национално обединение“, позовавайки се на чл. 254,
който е извън правомощията на районната избирателна комисия,
регистрира листата без този кандидат, който е бил посочен на трето
място в листата и третото място остава незаето.
След това с Решение № 67 по постъпило предложение от
политическа партия „Русофили за възраждане на отечеството“ в
срока, в който е било възможно политическата партия до 14 октомври
до 17 часа на мястото на кандидат, който по някаква причина се е
отказал, заличен е, не е направена регистрация, да представи друг
кандидат или да поиска преподреждане от листата, политическа
партия „Русофили за възраждане на отечеството“ е поискал
преподреждане на листата. Но Районна избирателна комисия –
Благоевград е отказала това преподреждане и листата остава с
празното място трето в тази листа. Всъщност тя е от четирима
кандидати, но третото място е празно.
В момента аз ви докладвам това обстоятелство, защото пред
Централната избирателна комисия, според мен, има два варианта:
или да бъдат прогласени за нищожни решенията на районната
избирателна комисия, с които е регистрирала кандидатската листа на
„Русофили за възраждане на отечеството“ поради произнасяне извън
правомощията на районната избирателна комисия, съгласно чл. 256
от Изборния кодекс, или да приемем, че след като решенията на
районната избирателна комисия не са обжалвани пред Централната
избирателна комисия, влезли са в сила, е стабилизирано положението
и с оглед започналата предизборна кампания и възможността
кандидатите да провеждат кампания вече с номерата, по които са
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регистрирани в листата, да не предприемаме нищо. Но това
обстоятелство трябва да ни подскаже, че в следващи избори би
следвало да се указва на районните избирателни комисии може би в
дните след назначаването им стриктно да спазват правомощията си и
да не излизат извън кръга на техните правомощия, разписани по
Изборния кодекс и да не изземват функциите на Централната
избирателна комисия, тъй като изрично в Изборния кодекс пише, че
когато са налице такива регистрации решението за обявяване на
недействителност на последната по ред регистрация е на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друг доклад,
или по тази преписка – като се извърши проверка?
РОСИЦА МАТЕВА: Да, като се извърши проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Добре.
В
„Административни преписки“ госпожа Елка Стоянова има ли
доклад?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, всъщност ние с
госпожа Стойчева искахме да докладваме, но не знаехме дали да бъде
в „Административни преписки“, или отделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може, то е част от
административните преписки.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка от днешно заседание
извън всички останали папки има една, която се казва „Разяснителна
кампания“ и в нея с събрани на този етап нещата, които в хода на
работата трябва да изчистим.
Докладвам ви преписка – има клип, който се казва „Mashinno“.
Това е клипът, който ни е изпратена анимацията. Трябва да го
погледнем. Има някои неща по визуализацията, които трябва да
бъдат изчистени и да бъдат дадени като указания на този, който ги
изработва, за да може да се изчисти и да бъде готов в най-кратки
срокове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този клип
може би да се укаже, че на квадратчето „Не подкрепям никого“
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трябва да има активна преференция; иначе - в останалата част и
евентуално да се уточни с изпълнителя дали е възможно забавяне на
говора, да не е толкова бързо, за да могат избирателите да бъдат
наясно с текста. Всъщност одобряването ще бъде след като бъдат
нанесени тези корекции.
Има ли друго по разяснителната кампания?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в същата папка с № ПВРНС23-17 са двата варианта на указания на членовете на секционните
избирателни комисии и гласуването с машина, които са изпратени от
„Сиела Норма“ и които са във връзка с техния ангажимент по
договора за обществена поръчка за изработване на брошури и
плакати. Те са част от машината при предаването на секционните
избирателни комисии. Затова ви моля много внимателно да ги
разгледаме и да ги обсъдим и ако има някакви предложения за
промени, да бъдат нанесени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
по този материал на изпълнителя по машинното гласуване, който е за
разяснителната кампания в папката на госпожа Стойчева „Указания
за членове на СИК“, колеги, аз ви предлагам всеки внимателно да
разгледа тези материали, да отбележи, ако има забележки по текста,
да го обсъдим там, където евентуално се налага корекция, ако има
такива случаи и едва тогава да го одобрим, или ако има нужда от
корекция, да го върнем на „Сиела Норма“ АД.
Имаме ли срок? Най-късно в утрешния ден да можем да
реагираме. Така че много ви моля, запознайте се с този материал, за
да може да върнем отговор по този доклад в следобедната част на
заседанието или най-късно утре сутринта.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да уточним, че Симулаторът, който
е качен в тази папка, все още не е завършен. Той е там просто за да
можем да проследяваме в хода на изработката му как се движат
нещата. Господин Керезов от администрацията обеща, че може би до
ранния следобед ще има по-завършен вид това, което е качено, така
че на този етап няма смисъл да го обсъждаме.

30
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
В
„Административни преписки“ заповядайте, госпожо Стойчева със
следващ доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги във връзка с писмото, което
изпратихме до Българско национално радио за това, да бъде
представен план за излъчване на аудио клиповете във връзка с
безплатното разпространение на материалите от разяснителната
кампания на Централната избирателна комисия С вх. № ПВРНС-2019 от 15 октомври 2021 г. сме получили подробен медия план от
Българското национално радио за излъчването на тези материали.
Информирам Централната избирателна комисия за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка осма „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ПВРНС-22-47/15.20.2021 г. в
Централната избирателна комисия е постъпила жалба от Иван Митов
Петров срещу Решение № 46-НС от 12 октомври 2021 г. на РИК 24 София.
В жалбата се твърди следното. Като гражданин, имащ
избирателни права на територията на Столична община оспорвам
решението на РИК, защото от информация по медиите разбирам, че
са нарушени разпоредбите на Изборния кодекс при представяне на
документи от политически партии.
Прилагам документи, съгласно Приложението.
Към жалбата няма приложени други документи, освен самата
жалба и от извършена служебна справка на сайта на РИК - 24 е
видно, че Решение № 46/12.10.2021 г. се отнася до регистрация на
кандидатска листа на коалиция „Демократична България
Обединение“ за участие в изборите за народни представители на 14
ноември. Както и самият жалбоподател твърди, той подава тази
жалба в качеството си на гражданин, поради което няма правен
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интерес от обжалване на това решение, тъй като за него не
произтичат никакви права и задължения и не се нарушават такива
възникнали вече негови права и задължения, а и в самата жалба не се
съдържат такива твърдения, поради което предлагам с протоколно
решение да оставим жалбата без разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
предложението на госпожа Стойчева беше жалбата да бъде оставена
без разглеждане.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Поради това, че не съдържа никакви
искания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Ако няма друго предложение, подлагам на гласуване
предложението на докладчика.
Моля, режим на гласуване.
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, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпил
сигнал в електронната поща с индекс НС-22-24-55 от 17 октомври
2021 г. Сигналът е изпратен от лице, което в отделно приложение
към текста на електронното писмо е приложил личните си данни,
които желае да бъдат заличени и да не бъдат оповестявани.
В сигнала, отправен до Централната избирателна комисия, се
изисква и се настоява да бъдат обявени за нищожни решенията:
първо решението на Централната избирателна комисия 654-ПВР/НС
от 29 септември 2021 г., както и всички решения на районните
избирателни комисии в страната във връзка с регистрация на листи
на коалиция „Демократична България Обединение“, като се твърди,
че представителните органи на политическите партии, участващи в
обединението, нямат легитимна власт. На това основание
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съответният подател на сигнала изисква от Централната избирателна
комисия да прогласи нищожност на всички тези решения,
включително и на своето собствено, което цитирах.
Считам, че отправеният сигнал до Централната избирателна
комисия, първо, и на посочените основания, предвид представените
документи по регистрациите и законосъобразността на решенията и
предвид това, че в правомощията на Централната избирателна
комисия не е да преценява законосъобразността на изборни събрания
на политическите партии, считам, че този сигнал следва да бъде
приет само за сведение и не следва да бъдат предприемани действия
от страна на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, делото,
което е било във Върховния административен съд 10-230 по описа за
2021 г., е било по жалба срещу протоколно решение на ЦИК, с което
е оставен без разглеждане сигнал от 4 октомври 2021 г.
Аргументите са: дадено е разпореждане към жалбоподателя,
който не е изпълнил указанията на съда и затова е оставена без
разглеждане неговата жалба и е прекратено производството. Но аз не
съм сигурна сигналът, който е бил обжалван пред Върховния
административен съд, дали не е аналогичен на подадения по този
случай. Затова питах дали е извършена проверка.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Ще извърша проверка за висящо дело
в Административен съд и предлагам на следобедно заседание да
довърша доклада по този сигнал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг
доклад в „Доклади по дела, жалби и сигнали“?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Имам още един доклад. Жалба от
коалиция „БСП за България“, вх. № ПВРНС-10-5(2). Жалбата е
качена в моя папка от днешно заседание, за да се запознаете с текста.
Бих искала на настоящия етап да докладвам тази жалба за сведение,
за да имат възможност колегите да се запознаят със съответните
материали по нея.
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Жалбата е от коалиция „БСП за България“ срещу телевизия
„Евроком“ и представител на политическа партия „Българска
прогресивна линия“ във връзка с излъчено телевизионно предаване
на 14 октомври 2021 г. в предаване със заглавие „Политика и спорт“.
В жалбата се твърди, че е извършено нарушение на
разпоредбите за стартиране на предизборна кампания 30 дни преди
датата на изборите, тоест че има в това предаване агитационни
призиви, както и твърдени нарушения във връзка с условията за
публикуване на информации на страниците на телевизията за
сключените договори с политически партии във връзка с излъчване
на предизборните кампании.
Тъй като не ни е предоставена информация от Съвета за
електронни медии във връзка със съответната жалба, въпреки че
същата има изпратено копие и до Съвета за електронни медии, аз се
запознах със съдържанието на предаването от самия сайт на
телевизията. Все пак предаването е около 20 минути и предлагам на
този етап да ви докладвам за сведение, за да имат възможност
колегите от комисията да се запознаят със съответните материали и
да преценим становището си по тази жалба, като в моя папка има
изготвен проект на акт и на работно заседание да може да обсъдим
информацията, която имаме по тази жалба.
Информирам колегите за запознаване с депозираната жалба,
тъй като е по-обемен материалът, да могат да се запознаят колегите,
да направим обсъждане на работно заседание и в следващата част на
заседанието да бъде взето решение как процедираме по тази жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в момента
не започваме да гледаме по същество жалбата. В момента говорим за
това, че трябва да се публикува материалът, въз основа на който е
подадена жалбата и след като жалбата е изпратена до ЦИК и до
Съвета за електронни медии, не е ли добре да изискаме от Съвета за
електронни медии как са се произнесли те? Може би в този смисъл да
бъде подготвено писмо, да се изиска от Съвета за електронни медии?
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с този мой доклад ви
отправям предложение да изискаме от Съвета за електронни медии да
ни представят във връзка с тази жалба, която е изпратена и до тях, да
ни бъде представен материалът по цитираното предаване в текста на
жалбата във връзка с подписаното между Централната избирателна
комисия и Съвета за електронни медии споразумение да ни изпратят
материала, за да може да се запознаем в цялост с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова? Имате ли друго предложение?
Моля, режим на гласуване.
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, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че вчера ви
докладвах постъпила в Централната избирателна комисия жалба от
Николай Тихомиров Бареков, очевидно срещу наше протоколно
решение, с което сме оставили без разглеждане сигнал с входящ
номер, посочен в жалбата. Очевидно жалбата е подадена и до
Върховния административен съд, тъй като по факс ни е изпратена
самата жалба от Върховния административен съд заедно с
Разпореждане вх. № 14-514 от 18 октомври 2021 г. Разпореждането е
копие от жалбата да се изпрати на ЦИК за окомплектоване на
административната преписка и изпращането й във Върховния
административен съд незабавно.
Докладвам ви го само за сведение, тъй като
административната преписка по същата жалба, постъпила в ЦИК
вчера, е окомплектована и доколкото разбрах, е подписана.
Подписана ли е преписката, госпожо Председател - беше току-що
тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подписана е.
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РОСИЦА МАТЕВА: Добре, значи ще приложим и това
разпореждане към нея. Надяваме се да не е заминала.
Следващият ми доклад е Разпореждане от Административен
съд – Стара Загора с вх. № НС-08-240 от 18 октомври 2021 г.
Припомням, че отново вчера, всъщност късно вечерта в събота, но
вчера докладвах жалба от упълномощен представител на коалиция
„Демократична България“, с което се обжалва решение на
Централната избирателна комисия № 742-НС, с което се обжалва
решение № 51-НС от 12 октомври 2021 г. на Районна избирателна
комисия – Стара Загора. Очевидно и в този случай жалбата е
подадена и в Административен съд – Стара Загора, образувано е
административно дело № 614/2021 г., като по това административно
дело съдията докладчик разпорежда и задължава Централната
избирателна комисия в срок до 9.30 часа на 19 октомври 2021 г. да
представи по административното дело флаш паметта, предоставена
от РИК – Стара Загора, която се намира в Централната избирателна
комисия по административната преписка.
Информирам ви, че и тази административна преписка беше
подготвена още вчера за изпращане. По жалбата е окомплектована
цялата административна преписка, включително с тази флаш памет и
ш подготвена още вчера за изпращане на съда, но поради липсата на
ток и възможност да бъде окомплектована още снощи, тази сутрин е
окомплектована. Извикан е и куриер. Тя ще замине по „Еконт“ с час
на получаване в Административен съд – Стара Загора, 9 часа
сутринта, тоест би следвало Централната избирателна комисия да
изпълни разпореждането на съда до 9.30 часа административната
преписка да бъде в съда.
Предлагам ви в този смисъл да върнем по електронна поща в
деловодството на Административен съд – Стара Загора по
административното дело информация, че цялата преписка, която се
намира в Централната избирателна комисия заедно с флаш паметта
ще бъде изпратена по „Еконт“ с час на получаване 9 часа на 19
октомври 2021 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване да се върне такава информация до Административния
съд – Стара Загора, както предложи госпожа Матева.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Със следващ доклад госпожа Стоянова, след което ще
прекъснем заседанието.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази точка докладвам преписка в папка
с днешна дата с мои инициали. Преписката е вх. № НС-23-681/24 от
18 октомври 2021г. Тази преписка е свързана с писмо НС-23-681 от
24 октомври 2021 г., по съдържание е два реда и звучи по следния
начин: „Моля за информация по движение на следната преписка: НС23-681-24 от 8 октомври 2021 г. Интересува ме на кого е
разпределена, докладвана ли е в зала и кога, какво е движението по
жалбата и защо не е отразена в регистъра на жалбите и сигналите?“
Докладвам отговор за протокола, за да приключа казуса и да
подготвя отговора, ако прецени комисията в този смисъл.
Преписка НС-23-681-24 от 8 октомври 2021 г. е разпределена
на мен. Докладвана е на 11 октомври 2021 г. в заседание на
Централната избирателна комисия и е отразена в протокола от
същото заседание, а не е отразена в Регистъра на жалбите и
сигналите, защото не представлява нито жалба, нито сигнал. Това е
едно писмо, в което граждани твърдят, че един от протоколите на
Централната избирателна комисия не е публикуван на сайта.
В доклада, който съм направила на 11-и, съм извършила
проверка и съм съобщила, че този доклад е публикуван на сайта на
Централната избирателна комисия. Така че това е отговорът по
настоящото писмо и в този смисъл ще бъде подготвен и проект за
отговор. той ще бъде в две изречения и ще гласи следното:
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„Преписка № НС-23-681-24/8.10.2021 г. е разпределена на
доклад на Елка Стоянова, член на ЦИК, докладвана е на 11 октомври
2021 г. в редовно заседание на Централната избирателна комисия.
публикувана е в протокола от съответното заседание, където е
отразена тази преписка и не е отразена в регистъра на жалбите и
сигналите, тъй като по същността си писмото не представлява нито
жалба, нито сигнал, по смисъла на българското законодателство, но е
взета в предвид и по нея е взето отношение.“
Това е проектът за отговор, който предлагам да бъде гласуван
с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на госпожа Стоянова, колеги, имате ли друго предложение? Да бъде
предоставена на госпожа Бояджиева информацията под формата на
писмо по поставените от нея въпроси по електронна поща.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за обедна почивка, за работна
група и за срещата с Обществения съвет.
Заседанието ще продължи в 16.00 часа, а срещата с
Обществения съвет е в 14.00 часа.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме
11 членове. Налице е необходимият кворум.
Продължаваме с доклад на господин Войнов по точка първа.
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Точка 1. Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка е проектът на
договор за доставка на 1600 СУЕМГ с направени всички корекции,
коментирани на работната група. Моля, още веднъж да го прегледате
и да го одобрим, за да бъде предложен за подпис на „Сиела Норма“
АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по проекта на договор, който беше обсъден в работна
група в края на миналата седмица? Нанесени са всички бележки от
работното обсъждане. Ако бъде одобрено неговото съдържание, ще
бъде изпратено на „Сиела Норма“ АД за сключване на договора.
Ако няма предложение, моля режим на гласуване за
одобряване с протоколно решение на проекта на договор, който да
бъде изпратен на „Сиела Норма“ АД.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект
на писмо до ДАЕУ, БИМ и БИС. Предлагам във връзка с проведената
работна среща на 13 октомври 2021 г. да им изпратим преписизвлечение от протоколното решение от 8 октомври 2021 г. относно
текстовете по екраните на машините за гласуване при произвеждане
на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г. Това е решението, с
което одобрихме какви да са надписите по отделните екрани.
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Текстът

ще

бъде:

Приложено

ви

изпращаме

препис-

извлечение от протокол № 97 от 8 октомври 2021 г. с протоколно
решение на ЦИК относно текстовете и т.н.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение, моля процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме по точка седма.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ15-293 от 14.10.2021 г. Това е запитване от Общинска избирателна
комисия – Карлово, което касае правното положение на общински
съветник, обявен за такъв, и впоследствие съдът е отменил
решението на общинската избирателна комисия. В моя папка от
днешна дата, моля да погледнете писмото, което предлагам да
изпратим до Общинската избирателна комисия – Карлово, което в
определена степен обсъдихме и на работна група преди заседанието.
Моля, да го погледнете. Ако имате бележки, да бъдат
отразени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

предложението на госпожа Георгиева имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
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Матева, Севинч Солакова Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Продължаваме с точка шеста.
Точка 6. Гласуване извън страната.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Колеги,

докладвам

ви

писмо

с

№ ПВРНС-23-19 от 17.10.2021 г. и със същата сигнатура от
18.10.2021 г. Това са две писма от господин Даниел Димов, който е
организатор на секцията в гр. Есен – Федерална република Германия.
Писмата касаят технически въпроси, свързани с организацията на
секцията – наемане на помещения, цени на помещенията и т.н. Те са
в компетенцията на Министерството на външните работи. Докладвам
ви, защото авторът е изпратил копие и до Централната избирателна
комисия за сведение.
Пристигнала

е

и

поредната

седмична

таблица

от

Министерството на външните работи от секретариата на работна
група „Избори“ за получените отговори за произвеждането на
изборите за президент, вицепрезидент и народни представители,
както и информация за държавите, в които не се изисква съгласие.
Приложена е и таблица. Няма изменения, които да създават
проблем, свързан с организацията на изборите, свързан с отказа или
нещо подобно, в сравнение с предишната таблица от 8 октомври.
За сведение го докладвам.
Това е № 04-01-12/7 от 15.10.2021 г.
Докладвам писмо ПВР-04-01-22/5 от 15.10.2021 г. Това е
препратена от работна група „Избори“ грама от посолството на
Република България в Япония с предложение за прецизиране на
името на мястото за гласуване – Осака Киото, което е възникнало в

41
списъка със съобщения, предложени от граждани места за гласуване,
Осака Киото да се промени на Осака.
Предлагам да процедираме, както досега. Да приемем тази
промяна и да изпратим писмо до „Информационно обслужване“, за
да бъде въведена във формата за електронно гласуване.
Ако нямате нищо против, нека да не го гласуваме веднага за
протоколно решение, защото има още едно такова предложение в
следващите преписки. Да го направим, като стигнем до него.
Докладвам писмо № ПВР-04-01-22/4 от 15.10.2021 г. Писмото
е също от работна група „Избори“. Приложено към него ни е
изпратена грама от дипломатическото представителство в Мадрид
относно предложение за закриване на секционната избирателна
комисия Витория-Гастейс – Кралство Испания, поради създадени
организационно-технически затруднения. Ще кажа след малко какви.
Само да добавя, че Витория-Гастейс влиза в списъка на
секциите, открити с Решение № 616 по чл. 14, точка 3. Така че
предложението е за промяна на Решение № 616-ПВР/НС от
24 септември 2021 г. В самото писмо ни се съобщава, че има
конфликт между организаторите на секциите, които поставят в тежка
ситуация възможността да бъде организирана секцията във ВиторияГастейс.
Няма да навлизам в подробности. Писмото е качено във
вътрешна мрежа под този номер.
Аз не мога да приема за достатъчно основание да се закрие
секция по чл. 14, точка 3 поради конфликт на организаторите
доброволци, с които би трябвало посолството да работи, тъй като
негов ангажимент е да изчерпи всички възможности да създаде
организация, така че да има секция. Още повече, че говорим за място,
където по сведения, които ни изпраща самото посолство, живеят във
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Витория-Гастейс 264 български граждани. Адресно регистрираните
на територията на провинция Алава, към която е и това населено
място са 315 души.
В тази връзка аз предлагам засега да не предприемаме нищо
във връзка с това писмо. Още повече, че и срокът за подаване на
заявления не е приключил. Наистина няма и подадени заявления.
Явно има проблем с организацията. Има седем подадени заявления
до този момент.
Да се върнем към него и ще го докладвам отново, след като
приключи срокът за подаване на заявления, за да видим дали има
български граждани, които в оставащото време са се включили. И
може би си струва и на работна група да обсъдим този казус дали
наистина няма кой да организира тази секция.
Докладвам ви № ПВРНС-04-1-14/2 от 15.10.2021 г. Това е
другото писмо, чрез което ни се препращат грами, свързани с
предложение за обединяване на местата, за които са подавани
заявления, освен от Япония. В случая става дума за грама

от

посолството в Република Гърция, в която се предлага трите
съществуващи записа Каламата, повторено двойно с големи и с
малки букви, да бъдат обединени в едно. Също записите Триполи
Триполи Пелопонес да бъдат обединени в Триполи.
Следващата грама е от Република Кипър за обединяване на
записите Никозия-Никозия (посолство) в един запис Никозия
(посолство).
Третата е от Република Турция с няколко предложения за
такива обединения. Записите АДАНА и Адана, да бъдат обединени в
един запис Адана с малки букви.
Също записите Бодрум и Бодрум, област Смугла или Мугла,
не знам как е правилно, да бъдат обединени в един запис Бодрум.
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Записите Гебзе и Гебзел Коджаели да бъдат обединени в един запис
Гебзе.
Записите Бурса район Йълдъръм Мескен и гр. Бурса, община
Йълдъръм Мескен да бъдат обединени в един запис Бурса, Йълдаръм,
Мескен. Записите гр. Маниса, квартал Акмесчит и Маниса, квартал
Акмесчит, да бъдат обединени в един запис Маниса, квартал
Акмесчит. Записите ТюркКарамюрсел, Коджаели на латиница и
Коджаели/Карамюрсел да бъдат обединени в един запис Коджаели,
Карамюрсел. И трите записа Турция – Истанбул Арнавудкьой махала
Хараччъ, Истанбул община Арнавудкьой и Истанбул Арнавудкьой и
махала Хараччъ да бъдат обединени в един запис Истанбул
Арнаувдкьой.
Прочетох всички и предлагам да вземем протоколно решение
по отношение на тези предложения. Както и на предложението, което
докладвах преди малко за обединяването на записите Осака Киото и
Осака, да ги гласуваме с едно протоколно решение и да ги изпратим
на Министерството на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се подробно с писмото, което е от 15 октомври. Предложението на
Министерството

на

външните

работи

за

обединяване

на

наименования на места в списъка за гласуване извън страната.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Запознахме се с писмото. Аз имам
предложение, тъй като днес е 18 октомври, а утре изтича срокът за
подаване на заявления, всякакви действия от наша страна са на
практика нерелевантни. Така че предлагам да оставим на този етап
писмото без последица и да се приключи процесът по подаване на
заявления. Срокът изтича след по-малко от 24 часа.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Възприемам това предложение. Може
да свършим тази работа с обединяването по различен начин изписано
едно и също място, за всички места, не само за тези, които
Министерството на външните работи е предложило, след като е
приключил срокът за подаване на заявления. Предполагам, че това
предлагате.
Ако комисията е съгласна, в такъв случай ги докладвам за
сведение. А на заседанието на 20 октомври 2021 г. ще предложа
всички обединявания на имена, които са релевантни на проблема.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, финалното ми предложение,
приех съображенията на колежката Елка Стоянова, че толкова малко
време е останало до края на срока за подаване на заявления, че може
би има смисъл тази работа с обединяването на различни
наименования за едно и също място да бъде свършена наведнъж, след
като приключи срокът за подаване на заявления вдругиден.
За сведение представям писма НС-23-68-1/44 от 15.10.2021 г.
НС-23-68-1/43 от 15.10.2021 г. и НС-23-68-1/45 от 15.10.2021 г.
Това са писма от български доброволци с познатото вече
съдържание, в което те настояват за разкриване на специализирани
комуникационни

организационни

платформи

и

поставят

в

зависимост от нейното разкриване своето желание, възможност да
участват в организацията на изборите на съответните места. Местата
са Локарно – Швейцария, Хофенбург – Федерална Република
Германия и Берн – Швейцария.
Докладвам ги за сведение.
НС-23-681/41 от Нидерландия по същия въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

продължаваме с доклад по точка седма.

НЕЙКОВА:

Колеги,
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Точка 7. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам.
Получили сме график от 25-та РИК във връзка с извозването на
изборните книжа и материали на 13 ноември. Видно от писмото,
изпратено по електронната поща, то е адресирано и до „СиелаНорма“ АД. Докладвам ви го за сведение, копие на господин Войнов,
ръководител на машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
докладчик

в

КАМЕЛИЯ

административни

НЕЙКОВА:

преписки,

Следващият

госпожо

Матева,

заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в петък ви докладвах писмо от
ГД „Гранична полиция“, в отговор на наше писмо във връзка с
проверката, която Централната избирателна комисия трябва да
извърши на кандидатите за президент и вицепрезидент. И да се
установи дали през последните пет години, за всяка календарна
година са пребивавали трайно повече от половината от времето в
страната.
Докладвам ви писмо вх. № ПВР-04-02-7/1 от 17 октомври
2021 г. То е качено във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
от вчерашна дата. Вчера поради спиране на тока, не можахме да се
запознаем и да го разгледаме. Така че ви предлагам в момента да се
запознаете с него.
Бях помолила от администрацията да направят справка въз
основа на информацията. Виждате в папката справка, но тя не е
особено коректна, тъй като е направена по календарни години, а не е
направена от 14 ноември 2016 г. до 14 ноември 2017 г., съответно
2018, 2019 до 2021 г. В момента се коригира справката, но все още не
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е готова. Така че ви предлагам в момента тази информация за
запознаване.
Обръщам ви внимание, че Министерството на вътрешните
работи, ГД „Гранична полиция“, ни уведомява, че след 1 януари 2007
г. , ние като държава – членка на Европейския съюз, съгласно
европейското право имаме право на свободно придвижване,
включително българските граждани, пътуващи с МПС не подлежат
на задължителна проверка и регистрация в автоматизираната
информационна система на МВР, а всъщност тази информация, която
ни е предоставена, е от автоматизираната информационна система на
МВР, поради което не може да се приеме, че тя е с абсолютна на сто
процента пълнота. Това е доклада ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Матева ви моля да се запознаете с предоставената
информация, тъй като тя е в по-голям обем.
Колеги, по повод доклада на госпожа Матева са обемни
преписките. Да прекъснем за 10 – 15 минути да се запознаете и ще
продължим.
Прекъсваме и в 17.30 часа ще продължи заседанието с доклада
по тази преписка.
(След почивката)ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,
продължава заседанието на Централната избирателна комисия. В
залата сме девет членове. Заседанието прекъсна за запознаване с
преписката, докладвана от госпожа Матева, за извършената проверка
и предоставените данни от автоматизираната система на ГД
„Гранична полиция“.
Колеги,

имате

ли

предложения

във

предоставената информация? Няма.
Друг доклад в административни преписки.

връзка

с

така
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Колеги, преминаваме към точка девета.
Точка 9. Разни.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Проект на едно писмо до гражданин,
който не е успял да се провери докрай в системата като проверка,
дали е записан в списъците на някоя от кандидатстващите партии и
коалиции за регистрация. За да му съдействаме, съм приготвил
проект на писмо до „Информационно обслужване“ АД с № 15-56 в
папката с мои инициали.
Входящ № ЦИК-11-59 е писмото от 15 октомври. Аз съм
подготвил проект на писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
подготвен от господин Георгиев, имате ли предложения по текста?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик в точка разни е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам ви, че утре във
Върховния административен съд има насрочено съдебно заседание от
12.30 часа по административно дело № 10493 от 2021 г. Образувано е
по жалба на М.

П.

, като представляващ инициативния

комитет за издигне на независими кандидати за президент и
вицепрезидент Венцислав Атанасов Ангелов и Дарина Недева
Тодорова. Знаете, че ние отказахме да регистрираме кандидатската
листа, тъй като не бяха достатъчни подписите в подписката
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Моето предложение е Централната избирателна комисия да не
изпраща процесуален представител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съгласни ли
сте с това предложение? Да.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам
заседанието.
Насрочвам следващото заседание за утре 19 октомври 2021 г.,
от 10.00 часа.
(Закрито в 17.40 часа)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Юлия Стоичкова
Силвия Михайлова

