ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 108
На 22 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 условията и реда за
извършване
на
допитвания
до
общественото
мнение,
социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния
ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Росица Матева
2. Проект на решение относно реда за участие на
представители на регистрираните за участие в изборите партии,
коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени
организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската
академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК.
Докладва: Любомир Георгиев
3. Машинно гласуване
Докладва: Емил Войнов
4. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
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Докладват: Гергана Стойнова,
Цветанка Георгиева,
Силвия Стойчева, Красимир Ципов
4а. Проекти на решения във връзка с назначаване на
секционни избирателни комисии.
Докладват: Ерхан Чаушев, Георги Баханов
5. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
6. Гласуване извън страната.
Докладват: Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Цветозар Томов
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова,
Росица Матева, Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев.
8.Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева,
Елка Стоянова, Гергана Стоянова
9. Искания за изплащане на възнаграждения.
Докладва: Йорданка Ганчева

ПРИСЪСТВАХА: Димитър Димитров, Емил Войнов, Росица
Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана
Стоянова.
ОТСЪСТВА: Камелия Нейкова.
Заседанието бе открито в 11.15 ч. и председателствано от
госпожа Росица Матева – заместник-председател на Комисията.
* **
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добър
ден, колеги!
В залата сме десет членове на Централната избирателна
комисия, имаме необходимия кворум и заседанието може да
започне.
Малко се забавихме от обявения час, тъй като имахме среща
с Държавна агенция „Национална сигурност“ във връзка с приемане
и обработване на документите за гласуване извън страната.
Днешният дневен ред го виждате във вътрешната мрежа, така
че няма да го изчитам.
Моля, ако някой не се е заявил и иска да бъде включен в
точките от дневния ред?
Заповядайте, колега Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря.
Да ме включите в точка 4 и в точка 7.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Други
колеги?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В точка 6, ако може да ме включите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако може малко по-накрая, относно
Решение № 65 на РИК – Хасково от 18.10.2021 година.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре.
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Ще го сложим в точка 4а, но по-късно, може би в
следобедната част на заседанието.
Други колеги?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако обичате – в административни
преписки. Имам разпределена преписка – непостигнато съгласие за
назначаване на СИК в Борован, към ОИК – Враца.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В точка
4а ще Ви включа и Вас.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С колегата Чаушев.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тогава
точка 4а ще бъде – проекти на решения във връзка с назначаване на
секционни избирателни комисии.
Колеги, моля режим на гласуване за приемане на дневния
ред!
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, от днешното заседание, поради ползване на отпуск,
отсъства председателят Камелия Нейкова.
Колегите Любомир Георгиев, Димитър Димитров и Емил
Войнов, в изпълнение на протоколно решение от вчера, получават от
„Сиела Норма“ АД и предават машини и дискове на Държавна
агенция „Електронно управление“ за започване на процеса по
установяване на съответствието.
Останалите колеги, надявам се да се присъединят към нас.
Заповядайте, колега Солакова, спешен доклад.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо с искане за спешно съгласуване на проект на ПМС за
осигуряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия с цел обезпечаване цялостно на машинното
гласуване въз основа на предложение на Централната избирателна
комисия.
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На основание чл. 17, ал. 1 от ПМС № 305 от 17 септември
2021 година Централната избирателна комисия направи
предложение и министърът на финансите внася доклад в
Министерския съвет с проект на постановление за одобряване на
необходимите допълнителни разходи по бюджета на ЦИК. Трябва да
съгласуваме, за да може до 12.00 часа да стигне нашето
съгласувателно писмо до министъра на финансите, за да се внесе
проектът, след съгласуване с всички членове на Министерския съвет
за разглеждане от състава на Министерския съвет.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за съгласуване на проекта на ПМС
във връзка с осигуряване на бюджет на Централната избирателна
комисия!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка 1 от дневния ред.
Точка 1. Проект на решение относно условията и реда за
извършване
на
допитвания
до
общественото
мнение,
социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния
ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за
изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Проектът е във вътрешна мрежа в папка с моите инициали,
проектен № 779 от днешна дата. Моля, да се запознаете с него.
В тази част на Изборния кодекс няма промени, така че това е
проект на решение, което традиционно взема Централната
избирателна комисия, разбира се съобразено с обстоятелството, че са
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насрочени на 14 ноември 2021 година избори и за президент и
вицепрезидент и за народни представители. Моето разбиране, като
докладчик, предложил този проект, съобразила съм сроковете
съгласно хронограмата, записани са приложенията от изборните
книжа, които са утвърдени, това, което предлагах, смятам, че
агенциите, които ще бъдат регистрирани в Централната избирателна
комисия, трябва да бъдат регистрирани и с двата вида избори. А
дали ще правят проучванията за гласуването и в двата вида избори,
вече това е тяхна преценка. Но моето разбиране, и така ви предлагам
да вземем решение, е да не правим отделен регистър и отделни
решения за регистрация за двата вида избори, при положение, че са в
един и същи ден и начинът на извършване на тези проучвания е по
един и същи начин.
Колеги, ако няма предложения по проекта, моля, режим на
гласуване за приемане на това решение!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Колеги, това Решение е № 780-ПВР/НС.
Поради обстоятелството, че докладчиците в точка 2 и точка 3
са, както казах, при предаване на документите на Държавна агенция
„Електронно управление“, преминаваме към точка 4.
Заповядайте, колега Георгиева.
Точка 4. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, в моя папка е проект на Решение за регистрация на
„Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за

7
президент
и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Заявлението, което е постъпило в Централната избирателна
комисия от сдружението е с вх. № 7 от 21.10.2021 г. Сдружението е
представлявано от Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения
представител Гергана Йовкова Спирова
Към заявлението са приложени съответно: пълномощно от
Атанаска Кънчева Цанкова, в полза на Гергана Йовкова Спирова;
пълномощно от Гергана Йовкова Спирова, в полза на 11 лица –
представители на сдружение „Сдружение на роверите“; декларации
по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 11
бр.; списък с имената и единните граждански номера, представен на
хартиен носител и в електронен вид на технически носител.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска
цел, е видно, че сдружението е регистрирано за извършване на
дейност в обществена полза.
От извършената проверка е видно, че 10 от лицата отговарят
на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице от тях е установено
несъответствие.
Предвид изложеното и на база правните основания,
предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
Регистрира сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като
българска неправителствена организация. Регистрира като
наблюдатели за страната 10 упълномощени представители на
сдружението, по списък, приложен по-надолу. Регистрираните
наблюдатели да се впишат в публичния регистър и да им се
удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по проекта?

8
Ако няма становища и предложения по проекта, моля –
режим на гласуване за приемане на това решение!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колега Георгиева, това Решение е № 781-ПВР/НС.
Заповядайте, колега Стойчева, в тази точка.
СИЛВИЯ
СТОЙЧЕВА:
Благодаря,
госпожо
председателстващ.
Колеги, с проектен № 791 в папка с моите инициали, е проект
на решение относно регистрация на Гражданска инициатива за
свободни и демократични избори (ГИСДИ) за участие с
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Постъпило е заявление от цитираното сдружение, което е
заведено във входящия регистър под № 8 от 21.10.2021 година от
Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, за
регистрация на сдружението за участие с наблюдатели в страната в
изборите на 14 ноември 2021 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от
представляващия в полза на 16 лица – представители на Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ);
декларации по образец – 16 бр.; списък с имената и единните
граждански номера на изрично упълномощените от сдружението
лица, пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в
полза на Надежда Богомилова Гологанова.
От удостоверение със съответния изходящ номер от
21.10.2021 г. от Агенцията по вписванията е видно, че сдружението е
определено за извършване на дейност в обществена полза. Отговаря
на изискванията на точка 3.1 от Раздел І на Решение № 580-ПВР/НС
от 21.09.2021 година на Централната избирателна комисия.
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На 21.10.2021 г. в ЦИК е получено писмо от
„Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на
лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели, която
установява, че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени
несъответствия.
Предвид казаното до тук и на посочените в проекта на
решение правни основания предлагам Централната избирателна
комисия да вземе следното решение: Регистрира Гражданска
инициатива за свободни и демократични избори за участие с
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като
българска неправителствена организация. Регистрира като
наблюдатели в страната 13 упълномощени представители на
Гражданска инициатива за свободни и демократични избори за
страната, както следва в приложения списък. Наблюдателите да се
впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се
издадат удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на този проект!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колега Стойчева, това Решение е № 782-ПВР/НС.
Колеги, преминаваме към точка 5.
Заповядайте, колега Димитров.
Точка 5. Медийни пакети.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
председателстващ.

Благодаря

Ви,

госпожо
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Колеги, ще докладвам около десетина преписки. Това са
договори, които ние трябва да одобрим.
Първият договор е с „Таймс медия“ ЕООД - заявител и
Партия на зелените. Номерът на входящата преписка е НС-24-613 от
20.10.2021 година. Договорът е на стойност 3 000 лева. Уточнението
от вчера е, че тъй като не е посочено, че не е с ДДС, доставчикът на
медийната услуга не е регистриран по ДДС, очакваме от него една
допълнителна декларация за това.
Предлагам да одобрим този договор с гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който
докладвам е с вх. № ПВР-24-88 и той е предложен за сключване от
„Дарик радио“ и ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“.
Стойността е 6 048 лева с ДДС.
Предлагам да одобрим параметрите на договора. Има много
подробно медийно планиране, часове, стойности и т.н.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване!
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, към който
пристъпваме е № ПВР-24-85 от 21.10.2021 година. Договорът е
предложено да бъде сключен между Коалиция „Патриотичен
фронт – НФСБ, БДС-Радикали, БНДС „Целокупна България“ и
Българска национална телевизия. Стойността на услугата е
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определена на 21 000 лева. Има медиен план, конкретни предавания,
в които ще бъде реализиран този договор.
Предлагам да го одобрим с гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият проектодоговор, който
трябва да одобрим е с № ПВР-24-84. Отново Българската
национална телевизия се е споразумяла с възложителя ПП
„Възраждане“. Стойността на този договор е 17 004 лева с ДДС.
Разписан е медиен план, конкретни предавания по дати, часови
пояси и пр.
Предлагам да го одобрим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-83 е пристигнало
предложение от Българска национална телевизия да утвърдим
договор с ПП „Атака“. Общата стойност на това предложение е
15 000 лева с ДДС.
Предлагам да утвърдим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е предложение с вх. №
ПВР-24-82, отново е между Българската национална телевизия и ПП
„Правото“. Стойността, за която са се споразумели страните, е 3 000
лева с ДДС.
Предлагам да утвърдим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-81 от 21.10.2021
година е постъпило предложение да одобрим договор между АЙ
ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД и ПП „Бригада“. Стойността е 12 240 лева с
ДДС. Става въпрос за телевизия DSTV. До сега имаме един договор,
това е втори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Постъпило е с № ПВР-24-80 от
21.10.2021 година предложение на Инициативния комитет на Луна
Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева да сключат
договор с АЙ ДИ ПИ МЕДИЯ ЕООД, същият канал – DSTV.
Общата стойност на предложената услуга е 40 000 лева.
Предлагам да одобрим този договор.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-87 от 21.10.2021
година е постъпило предложение да утвърдим договор между
Българска национална телевизия и Инициативния комитет на
Анастас Герджикова и Невяна Митева. Стойността на договора е
39 264 лева с ДДС.
Предлагам да утвърдим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-627 ни се предлага
да утвърдим договор между Партия „Мир“ и телевизия „Евроком“.
Стойността на договора е 10 260 лева с ДДС.
Предлагам да утвърдим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, моля, режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-629 е постъпило
предложение да одобрим договор между ПП „Атака“ и Българската
национална телевизия. Разписан е медиен план. Стойността на
услугата е 18 000 лева с ДДС.
Моля да одобрим договора.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото предложение е с вх. №
НС-24-631. Представлява споразумение между „Дарик радио“ и ПП
„Глас народен“. Стойността на този договор е 2 232 лева с ДДС.
Предлагам да одобрим договора.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-628 от 21.10.2021
година Българската национална телевизия и ПП „Правото“ са
поискали да одобрим споразумението им – договор за платено
отразяване на предизборната кампания. Стойността на договора е
3 000 лева с ДДС.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
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Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният от договорите за днес е
предложението на Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДСРадикали, БНДС „Целокупна България“ и Българска национална
телевизия. Стойността е 5 376 лева.
Предлагам да одобрим този договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С това приключи моят доклад по
договорите, които ни предлагат да одобрим.
Предлагам по-късно да влезем в разглеждане на
предложенията, които продължават да постъпват. Не съм имал време
да ги прегледам.
Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председателстващ, моля да
изменим и допълним дневния ред с искане за изплащане на
възнаграждения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре,
колеги. Това ще бъде нова точка 9.
Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир

16
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: По
точка 2, колега Георгиев, имате ли готовност.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте.
Точка 2. Проект на решение относно реда за участие на
представители на регистрираните за участие в изборите партии,
коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени
организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската
академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям в папката с мои
инициали проект № 729 – Централната избирателна комисия да
вземе решение за реда за участие на представители на
регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и
инициативни
комитети,
на
български
неправителствени
организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската
академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а от
Изборния кодекс.
Предложеният текст на проект за решение се отличава с
малко от съответния текст, приет във връзка с предишните избори за
Народно събрание.
Ще започна да докладвам раздел по раздел.
Раздел І е органи, които удостоверяват съответствието, в две
точки. Няма промяна в институциите, които са описани в Изборния
кодекс: Държавна агенция „Електронно управление“, Български
институт по метрология и Институт за стандартизация.
В Раздел ІІ – точки, съответно 3, 4, 5, 6 и т.н. до последната, е
описано подробно как могат да участват. В точка 3 – по един
представител на регистрирана за участие партия, коалиция или
инициативен комитет и на българска неправителствена организация,
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които са регистрирали наблюдатели, както и не повече от двама
представители на Българската академия на науките.
Предлагам, по-скоро редакционна промяна, в точка 4 –
относно изискванията за представителите, които ще бъдат
представени за регистриране в Централната избирателна комисия, да
имат поне три години професионален опит в информатика или
компютърни технологии и завършено висше образование по
специалност от тази област. Това в точка 4 е разликата в сравнение с
предишния текст на съответната точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по този раздел и по това предложение на колегата Георгиев, някакви
предложения по текста?
Колеги, не виждам становища и предложения по така
направения проект, предложен от колегата Георгиев.
Ако нямате, моля – режим на гласуване за приемане на това
решение!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колега Георгиев, номерът на Решението е 783-ПВР/НС.
Колеги, преминаваме към точка 3.
Заповядайте, колега Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило
писмо с вх. № 06-6-363 от 21.10.2021 година. Писмото е от „Каргопартнер“ ЕООД и с него ни уведомяват, че договорът за складиране
на машините между „Карго-партнер“ ЕООД и „Сиела Норма“ АД е
изтекъл на 30.10.2021 година и тъй като след тази дата няма сключен
договор за съхранение на машините, ни уведомяват, че при липса на
търговски договор, който да уреди взаимоотношенията ни, ще
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изнесат машините от склада на „Карго-партнер“ ЕООД към 1
ноември 2021 година, за да могат да ползват складовото помещение
за други цели от ноември месец нататък.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до министърпредседателя на Република България, проектът за писмо е в моя
папка, с което да го уведомим, че с писмо изх. № ЦИК-03-16-1 от 16
септември 2021 година сме ги уведомили, че на 30 септември 2021
година изтича договорът за съхранение на СУЕМГ между „Каргопартнер“ ЕООД и „Сиела Норма“ АД и следва да бъде сключен в
спешен порядък договор с „Карго-партнер“ ЕООД за периода след 5
юли 2021 година. А също така и да му препратим това писмо, което
го получаваме от „Карго-партнер“ ЕООД и да поискаме да ни
информира в спешен порядък за действията, които ще предприеме
Министерският съвет за съхранение на машините за гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища по проекта на писмо, което е в папката на
колегата Войнов.
Не виждам предложения за текста на писмото.
Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо до
министър-председателя!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, ще се върнем към точка 3 – машинно гласуване покъсно.
Преминаваме към точка 4.
Заповядайте, колега Ципов.
Точка 4. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели
в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Постъпило е заявлениe с вх. № 2-1 от
21.10.2021 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“,
подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез Стоянка
Иванова Балова-Цветкова, регистрирана с Решение на ЦИК № 762ПВР/НС от 01.10.2021 г. българска неправителствена организация за
участие с наблюдатели в страната в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14
ноември 2021 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Катя Колева
Келевска – председател на УС, в полза на Стоянка Иванова БаловаЦветкова; пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на
УС, в полза на 14 лица – упълномощени представители на
сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и
единните граждански номера на упълномощените лица за
наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на
технически носител в excel формат; декларации по образец – 14 бр.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица са
предложени за регистрация като наблюдатели 14 лица.
На 21.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от сдружението.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията 13 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от
23.09.2021 г. на ЦИК, а за 1 лице е установено несъответствие.
Като взема предвид, че са представени всички изискуеми
документи, както и резултатите от проверката, на съответните
основания от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от
23.09.2021 г., предлагам на вниманието ви следното решение:
Централната избирателна комисия регистрира като наблюдатели 13
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упълномощени лица на сдружение „Институт за социална
интеграция“ за страната, както следва, изброени са имената със
съответните ЕГН-та на 13 лица. Регистрираните наблюдатели да се
впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени
удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колега Ципов, това Решение е № 784-ПВР/НС.
В тази точка, заповядайте, колега Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря.
В моя папка има проект с проектен № 793-ПВР/НС за
регистрация на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва“ за участие с наблюдатели в изборите за президент
и вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 4 от 15.10.2021 г. от
Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“,
представлявано от Златан Кирилов Стойков, чрез изрично
упълномощено лице Васил Василев Върбанов, за регистрация за
участие с наблюдатели за страната в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката и за народни представители на
14 ноември 2021 г.
Към заявлението са приложени изискуемите документи:
пълномощно от представляващия сдружението Златан Кирилов
Стойков в полза на Васил Василев Върбанов, депозирал заявлението
за регистрация на наблюдателите; пълномощно от представляващия
Златан Кирилов Стойков в полза на представители на сдружението
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за регистрация, като наблюдатели в предстоящите избори;
декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа)
– 6 бр. на лицата за регистрация, като наблюдатели в предстоящите
избор; списък с имената и единните граждански номера на изрично
упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани
като наблюдатели за страната, който е представен на хартиен
носител и в електронен вид на технически носител.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията е
видно, че сдружението е регистрирано с дейност в обществена
полза.
На база представените документи и извършените справки
Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването
на Решение 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г., което се
установява от справката в Агенция по вписванията.
На 21.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва“.
На всичките 6 лица по приложения списък е извършена
проверка и са установени съответствия с изискванията на закона и
на решението на Централната избирателна комисия. Като се взе
предвид, че всички изискуеми документи са налице и се отговаря на
условията и изискванията на закона, на Изборния кодекс, и на
решението на Централната избирателна комисия, предлагам
решение с диспозитив: Регистрира Сдружение „Съюз на офицерите
и сержантите от запаса и резерва“ за участие с наблюдатели за
страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска
неправителствена организация.
Регистрира като наблюдатели в страната 6 упълномощени
представители на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва“ за страната, както следва: Васил Василев
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Върбанов, Иван Иванов Йорданов, Красимир Асенов Станчев,
Александър Христов Димитров, Тодор Иванов Енев, Иванчо
Здравков Георгиев, с посочени ЕГН. Регистрираните наблюдатели да
се впишат в публичния регистър и да им бъдат издадени
удостоверения. Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища по проекта? Не виждам.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колега Стоянова, това Решение е № 785-ПВР/НС.
Преминаваме към точка 6.
Заповядайте, колега Елка Стойнова.
Точка 6. Гласуване извън страната.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-01-22/9 от 21.10.2021
година, което е от Министерство на външните работи, подписано от
Постоянния секретар – господин Кондов. В него се поставят
оперативни въпроси по отношение на изборите за президент и
вицепрезидент. Тъй като предложенията касаят процедура,
предлагам да бъдат обсъдени на работна среща.
Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-22-7-8 от 21.10.2021
година, което е от български гражданин, който пребивава извън
страната. Пита дали може още да се регистрира, понеже е мислил, че
крайният срок е 30.10.2021 година.
Предлагам, във връзка с множество такива запитвания от
български граждани извън страната, които поставят въпроси във
връзка с подаването на заявления в срокове и каква е възможността
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им да гласуват, след като е изтекъл срокът за подаване на заявление,
да качим на сайта на ЦИК съобщение в тази връзка, което да е с
примерен текст: „Уведомяваме българските граждани извън
страната“, които желаят да гласуват, че не е необходимо да подават
заявление, тъй като, от една страна – срокът е изтекъл, а от друга –
няма ограничение да гласуват в избрана от тях секция“. В рубриката
„Въпроси и отговори“, между другото, мисля, че е качен вече такъв
въпрос и такъв отговор, така че може би от тази гледна точка
съобщението ще се обезсмисли.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стоянова, аз Ви предлагам с едно изречение, ако искате, да му
отговорим с линк към отговора на въпроса. Мисля, че повечето
български граждани, които живеят извън страната, знаят, че срокът
приключи и че могат да гласуват по този начин.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам нищо против.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Така, че
да не качваме нарочно съобщение на страницата.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да. В рубриката „Въпроси и отговори“
го има.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип не възразявам за такова
съобщение. По повод вчерашното заседание, по повод мои доклади,
обсъждахме такъв вариант, така че предлагам ви да ги съберем тези
питания, защото и аз имам на мой доклад. И вместо да отговорим,
след като приемем решението по чл. 12 ИК, смятам, че тогава ще е
навреме. Като се разпространи и по удачен начин, че сме
определили местата и да кажем, че сме приели решение, с което
определихме местата, в случай, че не сте подали заявления, вие
може да упражните правото си на глас, където и да било в тези
места. Това считам за по-удачно аз и това правя като предложение,
вчера го предложих.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Ако сте
съгласни, тогава нека да задържим към края на деня. Така или иначе
трябва да приемем това решение и тогава – тези доклади.
Аз ви предлагам и на трима ви, които сте се записали в тази
точка, има доклади, които предлагам да се докладват, които касаят
това решение и в работна група след това да се обсъдят преди
приемане на решението, но все пак да се докладват, за да се
запознаят колегите с тях.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз точно това щях да питам, как ще
процедираме. Моето лично мнение е, че трябва да се докладват с
оглед запознаване, защото обемът е огромен. Но може би колегата
Томов да каже как ще процедираме – ще докладваме, ще
разглеждаме на работна група, за да имаме и ние яснота с оглед
докладите и предложенията си.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, това
казах и аз, защото знам и днес какво съм разпределила. Пристигна
информацията от Министерство на външните работи, която
очаквахме и моето предложение днес, затова дадох и думата в тази
точка, да се докладват всички писма, които касаят решението и след
обедната почивка, да направим обсъждане в работни групи и за
извън страната, и други такива, и след това ще бъде насрочена
втората част от заседанието, за да приемем и съответните решения.
Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Тоест, разбирам, че сега докладвам за
сведение преписките, които са при мен, защото така или иначе ще
имаме работна група.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: За
запознаване на колегите.
ЕЛКА СТОЯНОВА: За запознаване на колегите.
Моля, колеги, да се запознаете със следващия № ПВР-НС-041-14/3 от 21.10.2021 година, което е писмо от Постоянния секретар
към Министерство на външните работи господин Кондов, с което
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предлагат обединяване на заявления за определено място. Оставям
го за работна група.
Докладвам № ПВР/НС-00-4-3/21.10.2021 година, което е във
връзка с изпратено до „Информационно обслужване“ за проверка
едно заявление с твърдения за проблем при подаване на заявление за
гласуване. Отговор е изпратен и до лицето. Установява се, че
проблемът е бил технически – техническа грешка при изписване на
имейл, няма нарушение на правилата за лични данни. Това е във
връзка с наше писмо № ПВР/НС-00-43.
Докладвам № ПВР/НС-23-36 от 22.10.2021 година, виждам,
че и при колегата Томов е на доклад, може би той ще го докладва
след това.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стоянова, няколко съм ги разпределила на повече хора, нека
първият, който е записан, той да докладва.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Добре, това го оставям тогава настрани.
Докладвам № ПВР/НС-22-88 от 21.10.2021 година. Дама,
която заявява, че желае да участва в изборна комисия. Това писмо,
заедно с други подобни, предлагам да бъдат препращани на
Министерство на външните работи.
Докладвам ви писмо с № ПВР/НС-23-30/2, отново
предложение за състав на секционни комисии. Също от
компетентността на Министерство на външните работи по
отношение на формирането и организацията на гласуването извън
страната. Отново го докладвам само за запознаване.
Докладвам преписка № ПВР/НС-22-83, в която една дама
желае да бъдат посочени изборните секции за територията на
Република Гърция, което отново е свързано с вземането на решение
по чл. 12 ИК, така че отлагам за следобедния доклад, а сега – само за
запознаване.
Докладвам ви писмо от Работна група „Избори“ към
Министерство на външните работи - № ПВР/НС-04-1-1/7 от
21.10.2021 година, с което ни се препраща писмо от доброволците
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във връзка със специализираната комуникационна и организационна
платформа. Това е от поредицата писмо, които сме получили в
предходни дни. Също за запознаване.
Докладвам ви писмо от господин Николай Шопов, който ни
пише за секция в Маун Проспект, Илинойс, САЩ и касае
числеността на секцията, тъй като работата там е била доста. Отново
за запознаване докладвам.
Още едно писмо за запознаване – от господин Терзийски,
който ни подава информация, че във фейсбук някаква дама търсела
желаещи за членове на секционни комисии и пита как е възможно
това. За запознаване на работна среща. След като бъдат обсъдени,
ще преценим как да се отговаря на тези неща.
Приключих с докладите си в тази точка. Всички бяха за
запознаване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Заповядайте, колега Ганчева, в тази точка.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Благодаря,
госпожо
председателстващ.
Уважаеми колеги, докладвам препика с вх. № ПВР/НС-04-135 от 21.10.2021 година, която касае брой на секции в град Честър –
Обединено кралство. Докладвам ви за сведение и запознаване. По
тази преписка имаше предложения от доброволците. Министерство
на външните работи, в лицето на Работна група „Избори“ подкрепя
това предложение за обсъждане при нашето решение на работна
група.
Две преписки, колеги, които касаят числен състав на
секционна избирателна комисия извън страната, съответно –
Монреал – Код - де Неж с № ПВР/НС-23-6/2 от 21.10.2021 година и
№ ПВР/НС-04-1-1/8 от 21.10.2021 година, които касаят секция Ваалс
– Нидерландия по отношение на числения състав на секционните
избирателни комисии в тези две места.
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Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-22-8-9 от 22.10.2021
година – писмо с питане, след като е изтекъл срокът за подаване на
заявление за гласуване извън страната как може да се гласува.
Предлагам за сведение с оглед направеното обсъждане по-рано в
заседанието.
Докладвам № ПВР/НС-00-42 от 21.10.2021 година, получено
от изпълнителя, който ни поддържа електронните заявления. Едно
лице е установило, че има някакви технически проблеми, малък
брой заявления. След това са му отговорили от поддръжката, че
неговото име фигурира и е със съответния брой заявления.
Тези две писма – за сведение. При работното обсъждане,
моля да се вземат предвид и вчерашните доклади, които съм
докладвала, да не ги повтарям, за сведение отново.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега,
Томов, заповядайте в тази точка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, докладвам ви № ПВР-04-01-22 (10) от 21.10.2021
година. Това писмо е от Работна група „Избори“ на Министерство
на външните работи, в което са обобщени всички предложения на
Министерство на външните работи относно обединяване и
преименуване на записи на места, за които са подавани заявления.
Относно също така списък на места, които, по мнение на Работна
група „Избори“ са налице хипотезите на чл. 14 от Изборния кодекс
за образуване на избирателни секции на различни места в страната.
Докладвам за запознаване, затова обобщавам информацията.
Такива предложения са правени за практически всички
населени места, аз го прегледах внимателно, Япония, Сърбия,
Гърция, Република Турция, Федерална република Германия,
Норвегия, Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия, Австрия, Италия, Франция, Унгария, Швеция, Чехия,
Ирландия, Нидерландия, Испания и Съединените щати.
Докладвам това писмо за сведение, защото фактически то
обобщава част от тези неща, които фигурират в него, са в доклад от

28
предните дни, защото се получавани и отделни писма от
Министерство на външните работи по съответните теми и то
обобщава всичко, което пристига като предложение във връзка с
приемането на решението по чл. 12 от Изборния кодекс на Работна
група „Избори“ на Министерство на външните работи.
Извън това, също за запознаване докладвам наличието на
един файл в моя папка в днешна дата, секция – решение по чл. 12,
който аз съм качил. Този файл е в word формат и по същество
представлява работно предложение за диспозитив на решението по
чл. 12, където са посочени всички секции по Решение № 616. Те са с
нормален шрифт. В болт са посочени секциите, които отговарят на
условието да имат повече от 40 подадени заявления и би следвало да
се добавят към секциите по чл. 12.
Също така са отразени и всички преименувания и
предложения на Министерство на външните работи от писмото,
което ви докладвах преди малко, включително предложенията за
неоткриване на няколко секции, преди всичко в Гърция. Списъкът е
дълъг, затова не мога да го изчета. Моля ви да се запознаете
внимателно с него, тъй като това е моето виждане за базата, на която
да вземем решението по чл. 12. Надявам се, че не съм допуснал
никакви технически грешки в него.
Докладвам ви писмо № ПВР/НС-23-36, което ни е изпратено
във връзка с подадени онлайн заявления в Щутгарт, има
предложение за разделяне на списъците в Щутгарт. Докладвам го за
сведение. От активист – доброволец от Щутгарт.
Докладвам ви № ПВР/НС-23-37 от 22.10.2021 година, то е от
д-р Антоанета Тончева от СИК – Регенсбург, изпратено до нас, до
консулството в Мюнхен. Прави се предложение не за две, а за една
избирателна секция в Регенсбург, както е било по-рано. Ще видите
как е отразено във файла, който изпраща. Моето предложение е да
не се съобразим с това искане, но ще го обсъдим.
Докладвам ви № ПВР-04-01-12(8), което е докладвано, но все
пак го вижте, има отношение към вземането на решение по чл. 12.
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Също докладвам писмо с № ПВР-04-01-28, което следва да
имаме предвид, като взимаме решението.
Докладвам ви № ПВР-04-01-7 (8) от 20.10.2021 година.
Писмото е от Работна група „Избори“, но съдържа поредица грами,
които са изпратени за нас. Ще отбележа, че тези грами, тяхното
съдържание, е отразено в писмото от Министерство на външните
работи, с което започнах моите доклади. Ще припомня, че неговият
номер е ПВР-04-01-22 (10) от 21.10.2021 година.
Това са нещата, които имам за сведение и запознаване.
Надявам се, че на работно обсъждане в детайли ще разгледаме
всички проблеми, които те поставят.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, отново да кажем, че в папката на колегата Томов има
и предложение за проекта на решение в частта на таблицата с
имената, както и последното писмо от Министерство на външните
работи с № ПВР-04-1-22 (10). Така че, моля да се запознаете с тях за
работно обсъждане.
Преминаваме към точка 7.
Заповядайте, колега Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще
ви помоля с писмото администрацията на Министерския съвет да
съгласуваме и да им изпратим одобрени по два броя предпечатни
образци на протоколи – Приложение № 87-ПВР/НС и Приложение
№ 91-ПВР/НС. Това са протоколи за предаване на избирателния
списък, съответно на изборни книжа в деня преди изборите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за запознаване едно
писмо от РИК – Русе. Писмото-искане касае възнаграждение на
специалистите, които подпомагат работата на районните
избирателни комисии, предлагам ви го за запознаване, за да може да
се обсъди на работна група и в случай, че Централната избирателна
комисия прецени – да се приеме решение, което да важи за всички
районни избирателни комисии. Тоест, да изменим и допълним
Решение № 542 на ЦИК от 16.09.2021 година.
Докладвам ви за сведение, получена заповед от областния
управител на област София, за определяне на зали за организиране и
приемане обработката на протоколите на СИК за изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители за РИК – 24
и РИК – 25, съответно Зала „Арена Армеец“ и Зала „Асикс Арена“
със съответните административни адреси.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Солакова, аз в тази връзка си мисля, и с оглед ситуацията в страната,
дали да не изпратим едно писмо до областния управител, с което да
препоръчаме да бъдат осигурени три отделни зали за трите районни
избирателни комисии, защото доколкото е записано, мисля, че в
„Арена Армеец“ е предвидено приемането на документи от две
районни избирателни комисии.
Аз мисля, че трябва да бъдат осигурена възможност при това
струпване на хора, поне в три отделни зали да бъдат отделните
районни избирателни комисии и в София.
Ако сте съгласни, колеги?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, тогава ще изготвя писмо,
което ще представя на вашето внимание в следобедната част на
заседанието, защото в „Арена Армеец“ наистина е за приемане на
протоколите от РИК – 23 и РИК – 25, да се предвиди отделна зала за
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всяка отделна районна избирателна комисия на територията на
Столична община.
За запознаване ви докладвам писма от община Раковски и
община Девин, свързани с предаването на изборните книжа и
материали за обсъждане в частта, която ще касае решението за
опаковане и предаване на изборните книжа и материали. Ще бъде
предоставено и копие във връзка с изготвянето ни на Методическите
указания.
Колеги, получили сме писмо от Печатницата на БНБ за поразлични характеристики на автомобили – ТИР с товароносимост 20
тона полезен товар, за областите Варна, Велико Търново, Пловдив
град и област. В тази връзка, с оглед на предаването на бюлетините
за изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители, се обръщат с искане да уведомим областните
управители да осигурят такова място за доставка и разтоварване,
мястото да осигурява възможност за маневриране.
Предлагам ви да изпратим писмо до областните управители
на област Варна, Велико Търново, Пловдив, както и копие до РИК –
Варна, РИК – Велико Търново, РИК – Пловдив – 16 и Пловдивски –
17 и копие до главния секретар на Министерския съвет. Копие от
писмото на изпълнителния директор на Печатница на БНБ да
приложим и да поискаме да бъдат осигурени места за доставка и
разтоварване, съобразено с характеристиките на автомобилите.
Проектът на писмо е във вътрешна мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, запознайте се с проекта за писмо.
Ако имате становища по текста? Не виждам.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме от тези
районни избирателни комисии, на които изпратихме писма с
напомняне за одобряване на предпечатните образци на бюлетините.
В тази връзка ви информирам, че от тях сме получили обратно
писма, с които ни уведомяват за одобряването на предпечатните
образци на бюлетините, а и от системата още на вчерашна дата съм
извадила разпечатка и ви докладвам, че всички бюлетини са
одобрени, с изключение на бюлетината за народни представители от
РИК – 24. От тях сме получили писмо № ПВР/НС-15-33-8 от
21.10.2021 година за това, че срокът за обжалване на решенията на
Централната избирателна комисия не е изтекъл, поради което те не
са одобрили този предпечатен образец на бюлетината.
За запознаване ви докладвам заявление, възмущение и
размисли от господи Е.
К.
- № ПВР/НС-22-87 и ПВР/НС-2287-1 във връзка със съдържанието на бюлетината с оглед на
разпоредбите на Изборния кодекс.
Докладвам ви го за сведение. В тази връзка само ще
отбележа, че Централната избирателна комисия има законово
правомощие да утвърди техническите характеристики на
бюлетините на отделно основание, по чл. 57, ал. 1, т. 19, и да
осигури защитата на тези бюлетини, за да осигури и гарантира
сигурността на изборния процес.
За обсъждане на работна група.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
връщаме се в точка 3.
Заповядайте, колега Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, вчера ви докладвах писмо с вх. № ЦИК-0634-2 от 21.10.2021 година, с което „Сиела Норма“ АД ни
предоставиха фактура за извършване на плащането по договор № 38
от 19.10.2021 година. Днес получихме и писмо с вх. № ЦИК-06-34-3
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от 22.10.2021 година, с което „Сиела Норма“ АД ни дава подробна
разбивка и описание по предмет в реално и стойностно изражение на
стопанската операция във фактурата.
Постъпило е и становище от главния счетоводител и
юрисконсулта в Дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-34-4 от
22.10.2021 година, което може да го видите в моя папка, в което се
казва, че постъпилата фактура отговаря на всички изисквания,
посочени в договора и съответства на закона.
Във връзка с горното, предлагам, тъй като днес е срокът, в
който трябва да извършим плащането, да упълномощим
председателстващия Централната избирателна комисия да извърши
плащането по фактурата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване въз основа на доклада на колегата
Войнов да бъда упълномощена да извърша плащането по Договор №
38!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още един спешен доклад.
Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-06-6-364 от 22.10.2021
година от „Сиела Норма“ АД, с което ни пишат, че във връзка с
необходимостта да бъдат подготвени обучителните машини, както и
за да продължи работата в склада на „Карго-партнер“ ЕООД, молят
спешно да се потвърди допуска на лица, които вече имат получено
такова разрешение. Става въпрос за 16 лица, които са проверени от
МВР и сме получили писма от тях, че за тези лица не са установени
данни, съответно на 27.09.2021 и на 28.09.2021 година тези лица са
работили във връзка с частичните избори. Така че тези лица са
проверени и предлагам да изпратим писмо до МВР, с копие до
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главния директора на Главна дирекция „Жандармерия“ и „Сиела
Норма“ АД със следното съдържание: „Във връзка с писма,
получени от МВР, с регистрационни номера (посочват се), с които
ни информирате, че за 16 лица е извършена проверка, при която не
са установени данни за наличие на криминални прояви, Ви
уведомяваме, че горепосочените 16 лица следва да бъдат допуснати
за работа в склада на „Карго-партнер“ ЕООД, считано от днес“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Войнов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против –
2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова)
Колеги, прекъсвам заседанието.
Следващата част на заседанието ще продължи от 15.00 часа.
(След почивката)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
продължаваме

заседанието.

Малко

се

забавихме

заради

необходимостта фирмата, която поддържа системата за гласуване, да
довърши това, което трябваше да направи, за да провери и да е в
изправност системата.
Продължаваме с Доклади по административни преписки.
Заповядайте, колега Димитров.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председателстващ.
Нека първо да кажа, че в моя папка има преводите на двата
доклада на ОССЕ, но мина времето, ние до 14,00 ч. трябваше
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евентуално да изпратим някакво консолидирано мнение. Просто в
такива срокове не може да се работи.
Знаете, че от ОССЕ бяха поискали среща. Изпратили са ни
състава на мисията. От тях трима са от предишната мисия,
останалите са нови. Всичките ще бъдат шест човека, отново
преводач ще бъде госпожа Д.

Х.

. Това е за сведение.

Във вторник ще трябва да ги видим в 14,00 ч.
Имам също една малка административна преписка по
годишната ни вноска за членство в ACEEEO. Тъй като в
счетоводството ми казаха, че трябва да направя превод от английски,
в папката ми има както оригиналния документ, така и преводите,
включително проформа фактурата.
Предлагам да гласуваме с протоколно решение да предадем
цялата преписка на счетоводството, за да се извърши плащането.
2100 евро е годишното плащане. Преводът е направен от
компанията, която прави преводите. Оказа се, че проформа
фактурата, ако не е на български, не се признава от нашата банка.
Попитах дали трябва да има контролен лист, казаха ми: не, парите са
предвидени.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз подкрепям предложението на
докладчика, обаче предлагам следващия път, когато счетоводството
установи, че нещо не е наред в преписката, за да извърши
плащането, съответно да си отстрани нередовностите само, а не да
възлага на заместник-председателя на Централната избирателна
комисия да извърши каквото и да било.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам бележката. Важно е да се
придвижи преписката. Има достатъчно време до края на годината,
това е срокът.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Димитров, да разбирам,че предлагате с протоколно решение да
одобрим разхода.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Това е годишната вноска, която плащаме за членството
ни в ACEEEO. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир
Георгиев, Росица Матева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме също едно писмо, което е
дошло от наблюдателите от ПАСЕ. Те ще изпратят една сравнително
голяма делегация. Както обичайно, ползват услугите на госпожа
К.

, която водеше тук бюрото на ПАСЕ в България.

Предлагат да се срещнем между 12,00 и 12,45 ч. на 13 ноември
2021 г. Сега го съобщавам за сведение, тъй като 13 ноември е далеч.
Обикновено те правят нещо като пресконференция и ни предлагат да
присъства поне един представител от ЦИК. Преди присъстваха
говорителите, имало е такава среща, но говоря за преди месец април,
преди изборите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И сега
имаше. На някаква ходихме ние с Томов.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Сега е за сведение и да се отчете в
графика.
Трябва да отговорим на госпожа К.

, която ангажира

хотелите, залите и така нататък. Те си имат човек, който работи за
тях.
И още две преписки.
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Вх. № 07-61 – днес се е състояла онлайн конференция, на
която бяхме поканени, но няма кой от нас да присъства.
И още една такава преписка – вх. № 07-82/5 от 18-и, с която
знаете, че A-WEB организираше някаква голяма конференция. Бяха
осигурили дори присъствието на нобелов лауреат, за да произнесе
някакво специално слово. Това е първият президент на Тимор-Лесте
– това е новата държава. Тя е била онлайн конференция, засягала е
главно страните Югоизточна Азия, Индонезия, Филипините,
Тайланд, Индия и прочие.
Това са моите преписки, за да изчета номерата и да напиша
това писмо, с което да потвърдя, че участниците ще определим
непосредствено преди пресконференцията.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Нямате
повече доклади в тази точка. Благодаря.
Продължаваме с колегата Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Всъщност това е доклад за жалби и
сигнали. Извинявайте.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Ганчева, Вие сте следваща в тази точка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви разпределено
ми допълнение към становище на господин Ж.
юрисконсулт, и Ж.

П.

– главен

– главен счетоводител, с вх. №

към ПВРНС-00-32/1 от 21.10.2021 г. Това всъщност е допълнение
към становището, което ние приложено върнахме във връзка с
писмото от „Информационно обслужване“, както и проведена
среща във вчерашния ден по отношение броя на работните места в
изчислителните пунктове към районните избирателни комисии.
Предлагам го за сведение и запознаване и по преценка за
обсъждане в работна група с оглед организацията на работа в
Централната избирателна комисия.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващият докладчик в тази точка е колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР

ГЕОРГИЕВ:

Моите

са

прокурорски

постановления за отказ от образуване на производство за сведение.
В папката ми от днес има едно постановление от прокурор
Владимиров от Софийска районна прокуратура с вх. № МИ-09-83, и
в папката от вчера общо четири от един и същи прокурор от Районна
прокуратура – Търговище, с вх. № МИ-09-84, вх. № МИ-09-85, вх. №
МИ-09-86 и вх. № МИ-09-87.
Докладвам ги за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колегите Ципов и Баханов са се заявили в тази точка, но ги
няма.
Колега Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
едно кратичко писмо до областния управител. Във връзка с
издадената заповед за определяне на местата за приемане и
обработка от протоколите от СИК за Софийските районни
избирателни комисии и предложението на колегата Матева ви
предлагам да изпратим едно писмо, моля да го видите, за да можем
да го редактираме, с оглед на извънредната обстановка във връзка с
COVID-19, както и предвидените мерки, утвърдени от министъра на
здравеопазването. Предлагаме да се осигури отделна зала за всяка
районна избирателна комисия на територията на Столична община.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по проекта за писмо?
Моля, режим за гласуване за приемане на това писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, докладвам ви Проверката от листи РИК. Можете да
се запознаете със справката и данните, изпратени от всички районни
избирателни комисии, с което поискахме да бъде извършена
проверка на кандидатските листи, които са въведени в системата
cik.is-bg.net, съответстват ли на решения на районните избирателни
комисии, с които са регистрирани съответните кандидатски листи,
както и промените в тях.
В тази връзка ви докладвам допълнителни писма с вх. № НС15-292/28 от 21 октомври 2021 г. от РИК 12, вх. № ПВРНС-15-45 от
21 октомври 2021 г. от РИК 2, това са все информации във връзка с
листите, заличени кандидати, преподредени, с коригирани данни, вх.
№ ПВРНС-00-44 от 21 октомври отново от РИК 2, вх. № ПВРНС-0041 от 21 октомври от системата съпорт от „Информационно
обслужване“, след като в 0,00 ч. на 21 октомври 2021 г. беше
преустановена възможността на районните избирателни комисии да
правят промени в данните ни се изпраща от системата, вх. № НС-15792/29 от 21 октомври 2021 г. от РИК 14, вх. № ПВРНС-00-45 от 21
октомври 2021 г. от РИК 12 за промяна на кандидатска листа, вх. №
НС-15-792/30 от 22 октомври 2021 г. от РИК 24, които бяха останали
единствени до вчера неизпратили съобщение и ни уведомяват, че
няма разлика между въведените и публикувани кандидатски листи,
предвид факта, че все още тече процедурата по обжалване на
решението за заличаване на Бойко Атанасов, който е независим
кандидат, същият все още не е заличен.
Също така във връзка с допълнително установените
регистрирани кандидати, след като ни беше изпратена базата данни
на 14 октомври в 14,30 ч., установихме, че са регистрирани нови
четирима кандидати и изпратихме писмо с изх. № НС-04-03/138 на
Главна дирекция „ГРАО“ за проверка на тези четирима кандидати и
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сега ви докладвам писмо с вх. № НС-04-03/139 от 22 октомври
2021 г., с което господин Гетов ни уведомява, че от извършената
проверка е установено, че кандидати в представения списък
отговарят на условията по наше Решение № 566-НС.
Всичко това ви докладвам за сведение.
Последно ви докладвам, че с вх. № НС-00-789 от 22 октомври
2021 г. от „Информационно обслужване“ ни информират, че въз
основа на проведената вчера работна среща са извършили
допълнителна проверка на кандидати за народни представители,
които са били добавени от РИК в кандидатските листи след 14,30 ч.
на 14 октомври 2021 г., и ни информират, че всички извършени
проверки на кандидатите са направени и не е налице наличие на
несъответствие.
Така че вследствие на тази проверка и на проверката от
ГРАО, която ви докладвах, и тези четирима кандидати отговарят на
изискванията да бъдат избирани.
И последно писмо с вх. № НС-00-790 от 22 октомври 2021 г.,
отново във връзка с проведените разговори на тази работна среща,
от „Информационно обслужване“ ни уведомяват, че към 24,00 ч.
на 21 октомври 2021 г. са преустановили възможността районните
избирателни комисии да извършват промяна в кандидатските
листи за народни представители, като РИК продължават да имат
достъп до прегледа на кандидатските листи, където виждат
въведената информация, а при нанесени корекции по указания на
Централната избирателна комисия, ще виждат актуални данни.
Информирам ви, че във всеки момент трябва да получим от
господин И.

Г.

донесе на ръка, предаден с приемо-

предавателен протокол диск, съдържащ кандидатските листи за
народни представители, който, заедно с кандидатската листа за
президент и вицепрезидент трябва да предадем в изпълнение на
Договор № 34 на днешна дата на „Сиела Норма“, за да бъдат

41
въведени в електронните бюлетини и в софтуера на машините за
гласуване.
Така че ви моля да одобрим писмо, което е в моята папка, с
проектен № 1637, с което да предадем на „Сиела Норма“ два броя
технически

носители,

съдържащи

кандидатските

листи

за

регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители за изборите на
14 ноември 2021 г., като указваме на „Сиела Норма“ при
въвеждане

на

информацията

в

електронната

бюлетина

за

кандидатите за президент и вицепрезидент да се съобразят с
Приложение № 118-ПВР от изборните книжа, а списъкът…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И Приложение № 119.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да, за
чужбина. Добре.
И

списъкът

на

кандидатските

листи

за

народни

представители, ще се коригира в текста на писмото, включва
заличени кандидати, както и празно място в листата, поради отказ
на РИК да регистрира съответния кандидат, като листата не е
пренаредена. Кандидатските листи трябва да бъдат въведени в
машините така, както ги изпращаме. И бутоните в електронната
бюлетина, отразяващи преференциите на заличените кандидати и
празните места на кандидати, за които има отказ от регистрация,
не следва да бъдат активни.
В тази връзка предлагам да допълним в писмото, че ги
уведомяваме, че в листата на 24 РИК все още фигурира независим
кандидат Бойко Атанасов, който все още не е заличен и ще бъде
заличен в зависимост от обстоятелството дали ще влезе в сила
решението на Централната избирателна комисия, с което е
потвърдено решението на Районната избирателна комисия. И така
също, че в понеделник ще бъде предоставено на „Сиела Норма“
pdf формат на бюлетините. В понеделник, ще посоча датата, в pdf
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формат ще бъдат предоставени бюлетините за президент и
вицепрезидент и за народни представители на хартиен носител, за
да бъдат съобразени при въвеждане на данните в електронните
бюлетини.
Колеги, становища по писмото? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на текста на
писмото.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към точка 4а.
Заповядайте, колега Чаушев.
Точка 4а. Проекти на решения във връзка с назначаване на
СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
трябва да има проект за решение по отношение на изпратена ни с вх.
№ ПВРНС-15-39 от 19.10.2021 г. преписка по Решение № 65 на РИК
– Хасково, за приемане на изработени варианти на разпределение на
членовете на СИК по партии и коалиции. Трябва да има и един файл,
наречен „Писмо № 5“, в което е и самото решение, протоколи и
възражения на членове на комисията.
Каква е ситуацията? РИК – Хасково, е взела решение за
отхвърляне на два варианта, изготвени за разпределение на
ръководните

места

в

община

Хасково

по

отношение

на

назначаването на членовете на СИК в тази община. И тъй като не са
постигнали съгласие по тези варианти, решили и изпратили цялата
преписка на ЦИК да назначава всички членове на СИК в община
Хасково.
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Предлагам да отменим Решение № 65, както е описано с
мотивите, да върнем административната преписка на Районна
избирателна комисия – Хасково, и да укажем да назначи съставите
на СИК в община Хасково, въз основа на постъпилата с писмо от
кмета на общината административна преписка от проведените
консултации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, становища
по така предложения проект за решение? Не виждам някой да иска
да вземе отношение по проекта.
Колеги, тъй като няма кой да ръководи системата за
гласуване, предлагам да гласуваме с вдигане на ръка и колегата
Георгиев да отчете резултата.
Моля, гласувайте за предложения проект.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Това Решение е № 786-ПВР/НС.
Заповядайте, колега Ганчева, за колегата Баханов.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Благодаря,

госпожо

председателстващ.
Уважаеми колеги, докладвам ви, че с писмо с вх. № ПВРНС15-43/1 от 21.10.2021 г. в Централната избирателна комисия е
препратена по компетентност, преписка, която съдържа преписките
по вземане на Решение № 72-НС от 20.10.2021 г. и Решение № 68ПВР/НС от 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Враца.
Накратко, колеги, с Решение № 68 от 19-и РИК – Враца, е
назначила съставите на 10 секционни избирателни комисии на
територията на община Борован за произвеждане на изборите за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката

и

за

народни

представители на 14 ноември 2021 г., съгласно Приложение № 1,
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утвърдила е и списък с резервните членове. След като обаче РИК –
Враца, е установила, че решението е прието в нарушение на
правилата на Изборния кодекс относно наличие на квалифицирано
мнозинство от 2/3, а при приемане на решението са били 8 за и 5
против, е приела Решение № 72-НС от 20.10.2021 г. за поправка на
установена фактическа грешка при обявяване и приемане на
Решение № 68-ПВР/НС от 19-и, като е мотивирала същото с наличие
на допуснати грешки в диспозитива на решението.
Накратко, колеги, със свое Решение № 72 Районната
избирателна комисия допуска поправка на установена фактическа
грешка в нейно Решение № 68 като вместо „назначава десетте СИКа“, да се чете „не назначава десетте секционни избирателни
комисии“, като вместо „утвърждава резервните членове съгласно
Приложение № 2“, да „не утвърждава“.
Предвид което и като разгледах преписката в цялост,
предложеният проект на решение е във вътрешната мрежа в папката
на колегата Баханов, като аз ще коригирам в диспозитива на
решението да е: отменя Решение № 72-НС от 20-и, както и Решение
№ 68-ПВР/НС от 19-и и връща административната преписка по
Решение № 72-НС от 20-и и Решение № 68 от 19-и, като указва, че
комисията следва да се произнесе за назначаване на съставите на
СИК на територията на община Борован при спазване разпоредбите
на Изборния кодекс и съответните наши решения.
Това е проектът за решение предвид изложената фактическа
обстановка по докладваната от мен преписка. Предлагам ви да
вземем това решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, становища по проекта?
Колеги, моля ви с вдигане на ръка да приемем този проект и
моля колегата Георгиев да отчете гласуването.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Номерът на Решението е 787-ПВР/НС.
В тази точка има ли други доклади?
Преминаваме към осма точка.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и доклади.
Аз съм първият докладчик. В моята папка трябва да е качено
възражение, подготвено от юрисконсулта И.

В.

. Вчера

ви докладвах полученото съобщение, с което ни е изпратена частна
жалба от Й.
административно

Д.
дело

срещу определение № 1457 по
№

652

от

2021

г.

по

описа

на

Административен съд – Благоевград. И тъй като срокът за
изразяване на становище изтича днес, ви моля да одобрим
възражението, което е подготвено от юрисконсулт В.

, за

да замине поне по електронна поща.
Колеги, ако сте съгласни, моля, режим на гласуване за
одобряване на текста на възражението и да бъде изпратено.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, докато се качи проектът ми на решение за другите
доклади в тази точка, давам думата на колегата Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Ще докладвам от името на колегата Стойчева, можете да
погледнете в нейната папка преписка с № ПВРНС-15-46. Това е
жалба от Стефка Стефанова – упълномощен представител на ГЕРБ
за Хасково, която оспорва Решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на
РИК – Хасково, за извършено назначаване на секционни комисии в
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Харманли, които се намират под компетенцията на РИК – Хасково,
по отношение на изборите за президент и вицепрезидент и за
народни представители. Проектът за решение е с № 800.
Накратко

фактическата

обстановка.

За

целите

на

консултациите по чл. 91, РИК – Хасково, със свое Решение № 22ПВР/НС от 4 октомври 2021 г. определя състава и ръководствата на
СИК за съответните политически партии и коалиции за община
Харманли. От разпределението в това Решение № 22 се вижда, че за
разпределение са предвидени 84 места общо ръководен и членски
състав и 36 места за ръководен състав – председател, заместникпредседател, секретар. Цитираното решение не е оспорено от когото
и да е и е влязло в законна сила.
На 14 октомври 2021 г. пред РИК – Хасково, е представено
писмо от кмета на община Харманли с вх. № 67 от 16 октомври 2021
г., с което той уведомява РИК – Хасково, че не са постигнали
съгласие по време на консултациите и затова изпраща цялата
преписка с всички необходими документи. От приложения
протокол, освен че се установява, че не са постигнали съгласие,
извършена е проверка и за приложимите документи, всичко по
преписката е било налице, поради което РИК – Хасково, разглежда
преписката и на свое заседание на 19 октомври 2021 г. от 13
присъствали с 11 за и 2 против е прието Решение № 68-ПВР/НС, с
което са назначени поименните състави на СИК за община
Харманли. Срещу това решение е депозираната жалба.
Самата жалба, както виждате от преписката, е с вх. №
ПВРНС-15-46 в папката на колегата Стойчева. Не се съдържат данни
за ощетяване на жалбоподателя в посока брой членове и брой
ръководни длъжности, а само, че РИК – Хасково, не е съобразила
разпределение

на

председателските

места,

което

според

жалбоподателя води липса на пропорционалност и справедливост
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при разпределение на ръководните места в СИК, както и се сочи, че
е допуснато дублиране на лица, участващи в състава на СИК.
РИК – Хасково, е извършила проверка по изложените в
жалбата обстоятелства и съгласно приложените към преписката
документи не се установява такова несъответствие, напротив, спазен
е

принципът

съотношение

на

най-големия

при

остатък,

разпределението

спазено

между

е

квотното

парламентарно

представените партии, като определянето на ръководството в СИК
на територията на община Харманли между партии и коалиции
трябва да се има предвид, че се отнася за всички позиции – общо
председател, заместник-председател и секретар, а не се отнася само
за броя на председателските места. Това се вижда от влязлото в сила
Решение № 22-ПВР/НС от 4 октомври 2021 г.
И съответно в хипотезата на чл. 91, ал. 12 от Изборния
кодекс Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК,
съобразявайки предложенията на партиите, като действа при
условия на оперативна самостоятелност, като спазва, разбира се,
описаните вече норми от Изборния кодекс и принципа на квотно
разпределение. Така че в тази част не се констатират основания за
отмяна на решението.
Колкото до посоченото дублиране в съставите на две
секционни комисии – 27 и 33, едно лице е посочено като член и
секретар

в

съответна

комисия,

но

това

не

води

до

незаконосъобразност на издаденото решение, тъй като по никакъв
начин не прегражда хода на производството по-нататък за
провеждане на изборите, нито пък опорочава правото на защита на
който и да е от участниците в изборния процес, защото
политическите субекти във всеки един момент имат право да
поискат да бъде извършена замяна на назначени членове на
секционни комисии. В този смисъл не считам, че посочената
неточност се дължи на незаконосъобразно поведение на Районната
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избирателна комисия в Хасково. Напротив, смятам, че след като са
спазени нормативните изисквания и Методическите указания по
отношение на квотния принцип на ЦИК при назначаване на СИК, не
са налице основания за отмяна на оспореното пред ЦИК решение за
назначаването на секционните комисии в община Харманли.
Поради

което

ви

предлагам

решение

с

диспозитив:

Централната избирателна комисия реши: потвърждава Решение №
69-ПВР/НС от 19 октомври 2021 г. на РИК – Хасково, с което са
назначени поименните състави на СИК в община Харманли.
Това е предложението ми за решение по тази жалба с вх. №
ПВР/НС 15-46 в папката на колегата Стойчева от днес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, становища по предложения проект?
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предложеният ни проект на
решение, който току-що докладва колегата Стоянова, по мое мнение
предлага едно формално, несъобразено с Изборния кодекс решение
за потвърждаване и формално изчистване на преписката и
приключване от Централната избирателна комисия по повод на
препратената ни жалба.
Доколкото успях да се запозная в хода на доклада на колегата
Стоянова с преписката, не е постигнато съгласие при консултациите
за Харманли. Значи ние с предложения проект на решение, който
току-що изслушахме, ще гласуваме да потвърдим едно съществено и
грубо нарушение на Изборния кодекс, а именно едно и също лице в
два различни състава на секционна избирателна комисия – в 21 и в
33 на територията на община Харманли, е назначено един път за
член, един път за секретар. И на това Централната избирателна
комисия казва: ами, видите ли, има дублиране, обаче то не е
незаконосъобразно, защото политическата сила можела да си
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предложи замяна. Ама защо политическата сила, без значение коя е,
да бъде и да прави нещо, което колегите от Районната избирателна
комисия е трябвало да съблюдават и да спазят? И как тогава ние
твърдим, че е спазено квотното разпределение и нашето решение, и
разпоредбите на Изборния кодекс, при все че имаме едно и също
лице, назначено в два различни състава на СИК. И ние, видите ли,
ще потвърдим решението на Районната избирателна комисия за
правилно,

справедливо

и

законосъобразно

назначаване

на

секционните избирателни комисии. И ЦИК ще изчисти преписката
от себе си и ще приключи с едно законосъобразно решение, в
кавички по мое мнение.
Най-малкото на това основание трябва да бъде отменено
решението и да бъде върнато на РИК за произнасяне съобразно
указанията.

Не

може

РИК,

когато

назначава

секционните

избирателни комисии, да назначава едно и също лице в две различни
качества в две различни секционни избирателни комисии, наймалкото защото не е изпълнена целта на закона, а СИК е основната
единица, която произвежда изборите, колеги. Как така ние ще
допуснем да не са обезпечени правилно два състава? И знаейки го,
ще потвърдим решение на РИК?
По отношение на твърдяното за пропорционалност и
справедливост, към момента, тъй като нямаме много време да се
запознаем с преписката, изначално твърдя, без да съм се запознала,
че е нарушен принципът, най-малкото защото и ние признаваме, че
има назначени двама члена, които всъщност са едно лице. Как ще е
спазено квотното разпределение?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Както всички знаем, назначаването на
съставите на секционните комисии, особено в хипотеза, в която няма
постигнато съгласие при проведените консултации, се извършва на
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база на поименните предложения на партиите и коалициите. Да,
никой не оспорва, това е изложено и във фактическата обстановка на
проекта за решение, че е допусната хипотеза, в която едно и също
лице се намира в съставите на две различни комисии.
Предвид обстоятелството, че поименните предложения на
партиите и коалициите обвързват районните избирателни комисии,
защото чл. 92, ал. 11 и ал. 12 не дават възможност за преценка,
когато

ги

назначават,

съобразно

представените

поименни

предложения, РИК-овете да извършват размествания, замени или
други такива, считам, че единственото законосъобразно, което би
могло да се случи в конкретната хипотеза, е да бъдат назначени тези
състави по начина, по който са предложени от съответните партии и
коалиции

и

тази

твърдяна

тежка,

слагам

я

в

кавички,

незаконосъобразност, която по никакъв начин, както вече казах, не
прегражда нито правата на участниците в изборния процес, нито пък
процедурата по провеждане на законосъобразни избори, защото,
както всички знаем, замени в секционните комисии се извършват
непрекъснато и до деня на изборите включително. Няма пречка
политическият субект, който е допуснал тази грешка, да бъде
сезиран, вероятно това вече е свършено, за тази тежка, пак я слагам в
кавички,

незаконосъобразност,

която

всъщност

не

е

незаконосъобразност, защото тя не е обвързана с компетентностите
на РИК.
Би било незаконосъобразно, ако РИК имаше ангажимент да
отстранява такъв тип грешки. РИК е обвързана единствено и само с
поименните предложения. Оттам нататък цялата отговорност за
законосъобразност или незаконосъобразност на тези

поименни

състави, включително качеството на лицата, техните характеристики
като членове на секционни комисии, защото законът поставя
изисквания например за образование или пък за право да гласуват в
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съответния вид избор, но тази отговорност пада изцяло върху
политическия субект, който е направил предложението за тези лица.
Ако някой твърди, че има такъв тип хора, разбира се, може да
сезира районната комисия, след като вече е извършено това
назначаване, а Районната избирателна комисия да изиска от
политическия субект, направил поименното предложение, да
извърши тази промяна. Считам, че Районната избирателна комисия в
случая не би могла да извърши подобна замяна, нито пък би могла
преди да е назначила съставите на секционните комисии, да иска от
политическия субект каквото и да било. Тя може да го констатира в
хода на производството, в което се произнася при обвързана
компетентност, лишаваща я от възможността да прави каквито и да
било други неща, освен разписаните в закона, тоест да прилага
директно поименните предложения на партиите и коалициите, но
всичко останало, което би довело до отстраняване на такъв тип
неточности, които се дължат, пак повтарям, на поведението на
политическия субект, който е предложил поименния състав, а не на
Районната избирателна комисия, следва да се извършва в един
следващ момент. Всяко друго действие би било извършено
предварително и без каквото и да било основание. И не виждам
абсолютно никаква причина за отмяна на решението, защото то по
същността си е законосъобразно. Законосъобразността се преценява
спрямо правосубектността и правомощията на органа, който трябва
да се произнесе. Органът се произнася, назначавайки секционни
избирателни комисии на база на поименни предложения, направени
от политическите субекти, участници в този процес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не споделям изложеното от Вас,
колкото и убедително да звучахте, колега Стоянова, само че считам,
че когато ЦИК се произнася по жалба, следва да се произнесе въз
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основа на всички факти и обстоятелства. В този ред на мисли, както
казах и в предходното си изложение, считам, че ЦИК към момента
ще постанови едно формално решение, ако приемем предложения от
Вас проект, най-малкото защото във вътрешната мрежа в преписката
не се съдържат поименните предложения на политическите субекти,
участвали на консултациите за СИК-овете на територията на община
Харманли, а единственото, което се съдържа, е един лист с някакви
числа и числено разпределение.
Така че аз не мога да взема отношение по твърдяното от Вас,
въпреки че не го споделям, и считам, че всеки един член на
Централната избирателна комисия може да гласува само при ясна
фактическа обстановка. Такава липсва в този случай за произнасяне
по тази преписка. Не е налице пълната преписка по това решение,
най-малкото лично за себе си аз да си формирам мнението на
политическия

субект

какво

му

е

направеното

поименно

предложение, дори ако комисията се съобрази с излаганото от Вас,
че РИК в хода на произнасяне по дадена преписка не може да вземе
отношение, ако види, примерно, че пет лица са предложени да бъдат
назначени в пет еднакви СИК-а на територията на дадена община.
В този ред на мисли считам, че ние днес не можем да се
произнесем по тази жалба, или да я отложим за качване на
преписката с поименните предложения, ако

са налични

в

Централната избирателна комисия. Ако не, ако ще спазваме
формален подход, аз формално предлагам диспозитив: отменя
решението на РИК и връща за произнасяне при спазване принципите
на Изборния кодекс, нашето решение за квотно разпределение и да
се съблюдава все пак пропорционалност и равнопоставеност. Ако
ЦИК ще има при произнасяне по преписките и по жалбите формален
подход, какъвто в случая ни се предлага, без налична преписка в
Централната

избирателна

комисия.

Поне

не

е

качена

Вътрешната мрежа, за да взема отношение по Вашето изложение.

във
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
На мен никак не ми е приятно да слушам някой да ми твърди,
че формално, или само за протокола се поднасят проекти на
решения, особено от Централната избирателна комисия. Напротив.
Считам, че това, което се намира като документи в папката на
колегата

Стойчева,

достатъчно

ясно

описва

фактическата

обстановка.
В тази преписка има приложени достатъчно документи, които
да обуславят изложеното в жалбата. Централната избирателна
комисия не може да се произнася по друго, освен по жалбата. В
жалбата се твърдят две неща: не е спазен квотният принцип, само че
този квотен принцип е разписан в Решение № 22, което е влязло в
сила. Ако някой не е бил съгласен с това решение, е трябвало да го
оспори и да твърди друго.
Извън това предложенията на партиите и коалициите, плюс
предложенията на кмета, плюс протоколите от консултацията в
конкретния случай биха имали отношение и биха ви дали някаква
друга гледна точка, ако се твърдеше, че в секции… А такова нещо в
жалбата няма. Пак казвам: жалбата твърди единствено, че в една
секция има едно лице, което е назначено като член, и същото това
лице в друга секция е назначено за секретар. Конкретно по
отношение на тези две секции никой не оспорва, че фактическата
обстановка е такава и че тази фактическа обстановка не повлиява
законосъобразността на решението на РИК – Хасково, защото РИК –
Хасково действат в условия на обвързана компетентност. За седми
път казвам: обвързана компетентност означава да изпълни само това,
което му е разписал законът. Законът му разписва да бъдат
назначени съставите така, както са предложени.

54
Ако има незаконосъобразност по отношение на това дали
едно лице е в различни качества в две секции, това следва да бъде
установявано впоследствие в друго производство, не в настоящото.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Реплика
на изказването? Добре. Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Стоянова, колкото и красиво
и убедително да ползвате думите, аз съм юрист и член на
Централната избирателна комисия. В преписката виждам приложена
матрица, отбелязвам, колеги – матрица pdf, каквото и да означава.
Практиката в Централната избирателна комисия, поне по моето
субективно виждане, когато се произнасяме по жалби, особено
свързани с назначаване на секционни избирателни комисии, е
преписката да бъде изпращана в ЦИК в цялост, за да може всеки
един от нас да си формира мнението. Към момента такава преписка
не е качена в папката на решението, което Вие докладвате. Предвид
което считам, че не е достатъчно ясна фактическата обстановка.
Но ако ще приемем формално разглеждане, моля, госпожо
председателстващ, да ми подложите на гласуване предложението за
диспозитив.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като на няколко пъти беше
казано, затова се чувствам длъжна да взема отношение. Колеги,
районните избирателни комисии в случая, или общинските
избирателни комисии, когато назначават секционни избирателни
комисии, нека да не забравяме и обществото да знае, че се
извършват все пак проверки на определени обстоятелства за тези
лица. За извършването на тези проверки Централната избирателна
комисия има съответното възлагане. Изискванията по закон към
секционните избирателни комисии влизат и стават част от тези
проверки.
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Ако една политическа сила е предложила лице, което не
отговаря на изискванията, Районната избирателна комисия или
Общинската избирателна комисия няма как да е обвързана с
поименното предложение на политическата сила. Същото стои като
въпрос и при Централната избирателна комисия, когато ние
назначаваме членовете на общинските или районните избирателни
комисии.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по така направените изказвания и предложения?
Колеги, във връзка с направените предложения, най-напред
ще подложа на гласуване предложението да бъде изискана и
комплектована преписката в цялост, за да можем да се произнесем,
защото смятам, че това е процедурно предложение, така че то първо
трябва да бъде подложено на гласуване.
Ако няма други предложения в този смисъл…
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА

ГАНЧЕВА:

Аз

обаче,

госпожо

председателстващ, считам, че с протоколно решение няма нужда да
се изисква преписката. Това е работа на всеки един докладчик, поне
така е било, ако сега уреждаме нова практика, за да можем да се
произнесем, особено при назначаването на СИК-овете, да се
обаждаме в оперативен порядък, за да не бавим, да ни бъде
препращана цялата преписка. Поне аз така правя по моите жалби,
може да съм нарушила процедурата в ЦИК. Все пак по Ваша
преценка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Докладчикът казва, че според него е достатъчно по тази преписка и
затова го подлагам на гласуване. Другият вариант е някой друг да се
обади да изиска преписката и да бъде отложен този доклад.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Какво значи достатъчна? Цялата
преписка винаги е постъпвала в ЦИК от РИК.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колегата Стоянова каза, че според нея преписката е в цялост. Нали
правилно разбрах?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Като се запознах с тази жалба, така
смятам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Затова,
след като докладчикът не смята, че има нужда да бъде
окомплектована преписката, аз освен да подложа на гласуване с
протоколно решение да се изиска другата част от преписката, друго
не мога да направя.
Да, действително досега практиката е била всеки докладчик
да изисква да се окомплектова преписката според неговата преценка.
Моля, режим на гласуване да се изиска допълнително да бъде
окомплектована преписката от РИК – Хасково, за СИК-овете на
територията

на

община

Харманли

с

предложенията

на

политическите сили с поименния състав за назначаване на
секционните избирателни комисии.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева);
против – 2 (Елка Стоянова и Йорданка Ганчева).
Колеги, с оглед резултата на това гласуване, отлагаме
произнасянето по този проект.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, гласувах против, не защото
съм против ние да се произнасяме по преписка по жалба в цялост, а
защото с току-що приетото протоколно решение Централната
избирателна комисия показа, че всъщност приема формален подход
при разглеждането на жалби, особено що се касае в конкретния
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случай, може би политическият субект е определящ, но става въпрос
за назначаване на секционни избирателни комисии.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стоянова, ще Ви помоля, въпреки че не сте съгласна, да се свържете
с Районна избирателна комисия – Хасково, да им укажете да
изпратят останалата част от документите и по-точно предложенията
за поименен състав по отношение на секционните комисии в
Харманли от всички политически сили. И след като пристигне да
могат колегите да се запознаят и да разгледаме отново проекта за
решение.
Ще докладвам отново аз, тъй като докладът е спешен.
Докладвам ви писмо-разпореждане от Административен съд
– София-град, с вх. № НС-08-276 от 22 октомври 2021 г. Това е
писмо във връзка с постъпила жалба от К.

Д.

, който е подал

жалба срещу Решение № 757-НС от 17 октомври 2021 г. на
Централната избирателна комисия, с което е потвърдено Решение №
48-НС от 13 октомври 2021 г. на РИК 24 в София за заличаване
регистрацията на независим кандидат Бойко Атанасов.
Разпореждането на Административен съд – София-град, е да
се комплектува преписката незабавно и да бъде изпратена в съда,
така че вече са дадени указания на юрисконсулт В.

да

подготви преписката, за да бъде внесена в Административен съд –
София град. Докладвам го за сведение.
Също така за сведение ви докладвам писмо от Върховна
касационна прокуратура, от заместник главния прокурор с вх. №
ПВРНС-9-1 от 21 октомври 2021 г., с което заместника на главния
прокурор М.

ни изпраща за сведение подписани от главния

прокурор на Република България и от председателя на Държавна
агенция

„Национална

сигурност“ заповеди

за

създаване

на

Национално междуведомствено звено във връзка с провеждане на
изборите за Народно събрание и за президент и вицепрезидент,
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насрочени на 14 ноември 2021 г. Те са качени във вътрешната мрежа
в папката с моите инициали, така че можете да се запознаете с тях.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А министърът на вътрешните
работи?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Не.

Само главният прокурор и председателя на Държавна агенция
„Национална сигурност“, без министъра на вътрешните работи, без
Централната избирателна комисия, както беше. Не сме участвали в
звеното, но сме участвали в срещи по обсъждане на мерките, които
се вземат при произвеждане на избори. Този път не сме поканени на
такава. Всъщност в тези заповеди звената са само прокурори от
Върховна касационна прокуратура и от служители на ДАНС.
Докладвам ви ги за сведение.
Колеги, докладвам ви сигнал, постъпил в Централната
избирателна комисия, с вх. № ПВРНС-22-1/1 от 20 октомври 2021 г.
Той е подаден от Р.

М.

за нарушение от страна на

„Диана“ ЕООД, който е доставчик на медийни услуги чрез
информационен сайт „Разград 24/7“. В сигнала се твърди, че е
извършено нарушение на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс,
съгласно който доставчиците на медийни услуги са длъжни да
обявяват на интернет страниците си информации за договорите в
чужбина, в това число и безвъзмездните договори, сключени с
партиите, коалициите и инициативните комитети. На 18 октомври
2021 г. на информационния сайт „Разград 24/7“ в раздел
„Информация за условията, цените и тарифите“ в сайта „Разград
24/7“ във връзка с предизборната кампания са публикувани
единствено два сключени договора за политическа реклама между
доставчика на медийни услуги и „Коалиция за България“ и О.
Д.

О.

че

снимките

. И се прилага снимков материал, скрийншот. Пише,
са

направени

от

мобилен

телефон,

като

в
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наименованието на всяка снимка се съдържа годината, месеца и
датата, на която е направена.
На 17 октомври 2021 г. е публикувана в платена публикация
със заглавие „Автобусът на „Продължаваме промяната“ ще спре в
Разград“, но доставчикът на медийните услуги няма сключен
договор за политическа реклама с коалиция „Продължаваме
промяната“ и според подателят на сигнала това представлява
нарушение и моли да упражним контрол по прилагане на Изборния
кодекс.
Аз лично извърших проверка в сайта на „Разград 24/7“. Видях
съобщението на 17-и за това, че автобусът на промяната ще спре на
18-и в Разград, но не можах да открия информация за договорите,
които са качени. Във вътрешна папка трябва да е качена разпечатка
от проверка, която извърши юрисконсулт Р.

по въпроса.

Всъщност тя е открила договор, който е качен на интернет
страницата на доставчика на сайта „Разград 24/7“ и копие от тези
договори и от страницата са разпечатани и са качени във вътрешната
мрежа, моля да се запознаете.
Поради което ви предлагам и проект с решение, с който да
приемем по подадения сигнал, че не установяваме нарушение на
сайта „Разград 24/7“.
Колеги, моля за становища по предложения проект за
решение, който се намира във вътрешната мрежа в папката с моите
инициали с проектен № 801. Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Колеги, това Решение е с № 788-ПВР/НС.
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Колеги, докладвам ви жалба с вх. № ПВРНС-10-6 от
20 октомври 2021 г., която е срещу Решение № 55-НС/ПВР от
19 октомври 2021 г. на Районна избирателна комисия 24 – София. С
това решение не са назначени съставите в Районна избирателна
комисия 24 – София, за район „Възраждане“.
Предлагам ви тази жалба да бъде оставена с протоколно
решение без разглеждане, тъй като вчера с Решение № 779-ПВР/НС
Централната избирателна комисия отмени обжалваното с жалбата
Решение № 55-НС/ПВР на 24 Районна избирателна комисия.
Моля за становища по предложението ми. Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви по молба на
колегата Ципов, вх. № ПВРНС-12-3 от 22.10.2021 г., жалба, която е
във вътрешната мрежа в папка с негови инициали. Жалбата е отказ и
дискриминация на БНТ към нас по повод присъединяване към
споразумението

по

чл.

189-197

от

Изборния

кодекс

от

Инициативния комитет на Петър Константинов Низамов, като те
излагат, че след подадено тяхно заявление за участие в безплатната
форма на БНТ за отразяване на нашата предизборна кампания на
Инициативния комитет, регистриран в изборите за народни
представители в МИР 2 – Бургас, им е бил отказан достъп до
безплатна

форма.

Излагат

съображения,

че

са

нарушени

разпоредбите на Изборния кодекс. Бил им е отказан достъп и до
заключителни клипове. Обясняват какъв инициативен комитет са, че
са желали да бъдат излъчени на 12.11.2021 г. след предаването „По
света и у нас“. Бил им е отказан по техните твърдения достъп до
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безплатни диспути. Въз основа на изложените факти и съображения
те

считат,

че

следва

да

бъде

извършена

проверка

за

дискриминационната политика на БНТ, както и на споразумението,
описани в чл. 4 и 6 и чл. 189-197, към което са се присъединили с
нарочна декларация.
Колегата Ципов е подготвил писмо до господин Кошлуков в
качеството му на генерален директор, като приложено да се изпрати
копие от жалбата, постъпила по електронната поща със съответния
входящ номер, която ви докладвах, от господин Петър Низамов –
независим кандидат за народен представител, с обективирана молба
за становище по твърденията, изнесени в жалбата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по така предложения проект на писмо. Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към девета точка.
Заповядайте, колега Ганчева.
Точка 9. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Родопи, с вх. № МИ-27-208
от 15.10.2021 г., като обръщам внимание, че преписката е
окомплектована с необходимите материали, доказващи искането за
изплащане на възнаграждение, съгласно наше решение и съгласно
Изборния кодекс, но обръщам внимание, че придружителното
писмо не е подписано надлежно, съобразно изискванията на
Изборния кодекс. И може би в този ред на мисли да обърнем
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внимание на всички ОИК да се подписва от секретар и председател,
както е по закона, въпреки че придружителното писмо е подписано и
затова не правя предложение да го върнем, от заместникпредседател и от секретар, просто по имейл е писмото.
Искането за изплащане на възнаграждение е за 23 септември
2021 г. за дежурство от заместник-председател и секретар, на
24 септември 2021 г. за дежурство от заместник-председател и
секретар, на 14 октомври 2021 г. дежурство от заместникпредседател и секретар, и на 15 октомври 2021 г. дежурство от
заместник-председател и секретар. Има положително становище на
финансовия контрольор за изплащане на сумата в размер на
457,52 лв., включително с осигурителни вноски.
Предвид което ви предлагам да одобрим с протоколно
решение изплащането на така докладваното възнаграждение на ОИК
– Родопи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, връщаме се в осма точка.
Заповядайте, колега Стоянова.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, връщам на доклад докладваната вчера жалба, която е
поместена във вчерашната ми папка, вх. № ПВРНС-10-5. Предвид
неприетия вчера докладван проект и направеното предложение от
колегата Георгиева, днес ви представям в днешна папка изготвен
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проект на решение, съгласно направеното предложение, а именно
решение, в което да се установи нарушаването на разпоредбата на
чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс за материал в предизборната
агитация, който нарушава добрите нрави, честта и доброто име на
кандидатите, както и с диспозитив в останалата част жалбата да бъде
отхвърлена. Това е съобразно направеното вчера предложение.
Моля да се запознаете с проекта на решението и да бъде
подложен на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, запознайте се с проекта. Има ли становища?
Ако нямате предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Това Решение е с № 789-ПВР/НС.
Заповядайте за следващ доклад.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря.
В моя папка с вх. № ПВРНС-20-27 от днешна дата е получено
уведомление от страна на Съвета за електронни медии, с което ни е
предаден запис на част от програмата на доставчика на медийни
услуги „Телевизия „Европа“ АД, за да бъде преценено налице ли е
нарушение на чл. 180 от Изборния кодекс за излъчване на платена
форма на агитация, без да е налична информация за сключен и
публикуван договор за излъчване на предизборни материали в
рамките на предизборната кампания.
Обстоятелствата са следните. В представения материал е
налице видеоматериал с излъчената платена форма на предизборна
агитация, извършена от Политическа партия „ВМРО – Българско
национално движение“. Отделно от това, заедно с представеното от
СЕМ писмо е представена и информация за публикуван на интернет
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сайта на телевизията сключен договор за телевизията единствено и
само с коалиция ГЕРБ – СДС, тоест налице е липса на информация,
публикувана на сайта на телевизията, за сключен какъвто и да било
договор – възмезден или безвъзмезден, с Политическа партия
„ВМРО – Българско национално движение“, чийто материал
всъщност е излъчен. И при самото излъчване същият е обозначен
като платен материал в рамките на предизборната им агитация.
С оглед на тези обстоятелства и представените налични
документи – справки и видеоматериали, се установява наличието на
нарушение на чл. 180 от Изборния кодекс, тоест липса на
информация, обявена на интернет сайта на телевизията за сключен
със съответната политическа сила договор за излъчване на
предизборни материали.
Поради което ви предлагам проект за решение с проектен №
798 в моята папка с диспозитив, че е установено нарушение на
разпоредбата на чл. 180 от Изборния кодекс по отношение на
доставчика на медийни услуги – „Телевизия „Европа“ АД със
съответните данни от регистрацията в Търговския регистър на това
дружество и представляващо лице управителят Георги Нейчев
Харизанов.

Оправомощава

председателя

на

Централната

избирателна комисия да състави акт за установеното нарушение на
телевизия „Европа“ чрез представляващия управител. Решението
подлежи на обжалване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм, но може би и едно писмо
до доставчика да бъде така добър да си публикува договорите.
Мисля, че е по-добре превантивно да опитаме да си изпълнява
задълженията,
предложението.

отколкото

само

наказания.

Това

ми

беше
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест,
колега Чаушев, предлагате да не вземаме решението…
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Успоредно с решението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Освен
решението и едно писъмце. Разбрах.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Приемам предложението, напълно
резонно е, ще подготвя текст на такова писмо.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по предложения проект за решение?
Колеги, ако няма предложения по проекта за решение, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Димитър Димитров).
Решението е № 790-ПВР/НС.
Колеги, сега ви предлагам да вземем протоколно решение да
бъде изпратено писмо в смисъла, в който предложи колегата Чаушев
и колегата докладчик се съгласи.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – 1 (Димитър Димитров).
Връщаме се в седма точка.
Заповядайте, колега Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Уважаеми

колеги,

прегледах

преписката, която е докладвана от колегата Матева. Ще бъда кратка,
защото трябва да се прекрати заседанието по важни причини, но не
мога да не отбележа, първо, че за първи път, и второ, в неизпълнение
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на закон не са образувани щабове и екипи, в които да участва
министърът на вътрешните работи.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо в отговор на
писмото на заместника на главния прокурор госпожа Даниела
Машева, писмо, в което да изразим становище, че на основание
чл. 18, ал. 5 от Изборния кодекс главният прокурор и министърът
на вътрешните работи трябва да съставят съвместни щабове и
екипи

за

оперативно

взаимодействие

в

борбата

срещу

престъпленията, свързани с изборния процес. Щабовете, екипите
според Изборния кодекс действат по време на цялата предизборна
кампания. Не може Централната избирателна комисия да остави
това без да изрази мнение по получената преписка, защото
министърът на вътрешните работи е част от този процес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Колеги, по предложението на колегата Солакова да изпратим
писмо до главния прокурор по писмото на заместника му,
предложения и становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, връщаме към трета точка.
Заповядайте, колега Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. № ЦИК-06-29-25
от 22 октомври 2021 г. от „Сиела Норма“, в което ни пишат, че за
доставката на 286 броя машини за гласуване до районните
избирателни комисии с инсталирана демо версия да имаме
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предвид,

че

към

момента

все

още

няма

разрешение

от

Жандармерията, за да извадят машините от склада на „Каргопартнер“.
Във връзка с това предлагам да изпратим писмо до Главна
дирекция „Жандармерия“, в което да им укажем, че във връзка с
провеждането

на

разяснителна

кампания

за

изборите

на

14 ноември 2021 г. следва да допуснат изнасянето от склада на
„Карго-партнер“ на 286 броя СУЕМГ с инсталирана демо версия,
предназначени за районните избирателни комисии.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, становища по предложения проект на писмо? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване за приемане на това писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ПВРНС-15-5/33 от 20 октомври 2021 г. Писмото е от РИК 23,
които очакват от нас информация за предвидените СУЕМГ за
разяснителната кампания.
Във връзка с това писмо предлагам да изпратим писмо до
всички районни избирателни комисии, с които да ги уведомим, че с
машините за гласуване с инсталирана демо версия, които ще
получат от „Сиела Норма“, следва да организират обучителна и
разяснителна кампания на територията на техния изборен район,
като обхванат всички населени места и осигурят възможност на
всички желаещи избиратели да гласуват.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
предлагам това, писмо, както обсъждахме, да бъде изпратено, освен
до всички районни избирателни комисии, и до кметовете на всички
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265 общини, за да са информирани, че ще има машини за гласуване,
с които съвместно с районните избирателни комисии по определен и
уточнен график могат да извършват демонстрации за гласуване с
машини.
Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване за
приемане на това писмо.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч
Солакова); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
подготовката на машини с инсталирана демо версия за
разяснителната кампания, предлагам да изпратим писмо до партиите
и коалициите, регистрирали кандидатски листи в изборите на
14 ноември и до инициативните комитети, регистрирали
кандидатски листи в изборите за президент и вицепрезидент със
следното съдържание: „Във връзка с разяснителната кампания за
изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители
на 14 ноември 2021 г. ви уведомяваме, че можете да заявите
специализирани устройства за електронно машинно гласуване с
инсталирана демо версия, която можете да използвате до 12 ноември
2021 г. включително. В заявките си посочете лице за контакт, което
ще получи машината.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, с това се изчерпа дневният ред.
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Закривам днешното заседание и насрочвам следващото за
утре – 23 октомври 2021 г. от 16,00 ч.
(Закрито в 17,00 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Красимира Николова
Нина Иванова

