
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 112  

 

На 27 октомври  2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия.  

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д:  

 

1.Машинно гласуване.  

     Докладва: Емил Войнов 

2.Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

 3. Гласуване извън страната. 

Докладват:Цветозар Томов, Елка Стоянова 

4.  Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, Георги Баханов  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладва: Гергана Стоянова  

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева 

7. Проект на решения за регистрация на наблюдатели 

Докладват: Димитър Димитров, Елка 

Стоянова  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов. 
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Заседанието бе открито в 10.15 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!   

В залата сме 10 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред.   

1. Машинно гласуване.  

    Докладва: Емил Войнов 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Елка 

Стоянова 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Гергана 

Стоянова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Цветанка Георгиева, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, Георги 

Баханов  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладва: Гергана Стоянова 

6. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева 

Колеги, има ли проекти на решения за регистрация на 

наблюдатели?  

Предлагам ви да включим една точка седма, защото може  

през деня да има такива преписки по проекти на решения за 

регистрация на наблюдатели.  

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

Колеги, по първите точки докладчиците в момента са извън 

зала. Така че преминаваме към точка трета.  

 

Точка 3. Гласуване извън страната.  

Заповядайте, госпожо Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви писмо за сведение 

в моя папка с днешна дата, ПВРНС-22-104. Писмото е от госпожа        

Р.        , която ни уведомява, че живее от дълги години извън 

страната. Гласува в страната, в която се намира от дълги години. Но 

днес при направена онлайн проверка е установила, че фигурира в 

списъците за гласуване по постоянен адрес в България. Писала е 

писмо и до ГД „ГРАО“ в тази връзка. Тъй като наличието на имената 

на госпожа Р.                и членовете на нейното семейство са в 

списъка по постоянен адрес, не е пречка тя да упражни вота си извън 

страната в мястото, в което се намира и в секция, която е избрала, 

като съответно представи български документ за самоличност и 

представи декларация, че не е гласувала и няма да гласува на друго 

място. Считам, че тук няма съществен проблем, по който 

Централната избирателна комисия да взима отношение. Затова ви го 

докладвам за сведение.  

В рубриката „Въпроси и отговори“ на сайта на Централната 

избирателна комисия, отговор на поставения казус от госпожа           

Р.              , се съдържа отговор и тя спокойно би могла да го открие 

там и какво точно да прави в такава ситуация.  

Докладвам го за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта.  

 

Точка 4. Доклади по административни преписки.  

Госпожо Гергана Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

искане на ПВРНС-14-2 от кмета на община Вълчедръм за отваряне 

на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа от 
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изборите 2019 г. във връзка с постъпило искане от страна на 

директора на ОД на МВР за предоставяне на справка и материали, 

които се съхраняват в това изборно помещение.  

В моя папка от днешна дата има представен проект на писмо, 

с което е отговорено на кмета на община Вълчедръм, че съобразно 

решение 12-44-МИ от 30.09.2019 г. на ЦИК, не е необходимо да бъде 

изискано разрешение от Централната избирателна комисия, защото 

тези действия се извършват по заповед на кмета, при съобразяване на 

другите изисквания в точка 6, точка 7 от цитираното решение на 

Централната избирателна комисия, за което след като бъдат 

извършени действията, Централната избирателна комисия следва да 

бъде уведомена и представени материалите от страна на кмета на 

община Вълчедръм.  

Моля, да бъде гласувано протоколно решение за изпращане 

на този отговор в писмото проект, който е в моята папка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте 

ли писмото до кмета на община Вълчедръм.  

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

  Госпожо Солакова, в административни преписки 

заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ви 

докладвам писмо, с което получихме вчера предпечатни образи на 

протоколи от Министерския съвет с отразени бележки, които 

направихме в по предишно заседание. Прегледани са протоколите. 

Бележките ин са отразени. Затова ви предлагам с писмо, проектът е 

във вътрешната мрежа, да отговорим на тяхното писмо с вх. № 

ПВРНС-03-73 от 26.10.2021 г. и да изпратим одобрени по два броя 

предпечатни образци на протоколите с посочени номера на 

приложението от изборните книжа.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от кмета на район 

„Средец“ – Столична община, получихме писмо с вх. № ПВРНС-6-16 

от 25.10.2021 г. Писмото е в папката на 26.10.2021 г. Отговорът е в 

днешна папка.  

Кметът на район „Средец“ ни уведомява за въпроса с броя на 

бюлетините, които следва да бъдат определени за секция 244-01-045, 

с адрес  ул. „Леге“ № 6. В секцията са включени 64 380 избиратели. 

Обръща внимание, че ако се спази правилото само за тази секция, 

следва да бъдат отпечатани над 60 000 броя бюлетини.  

В същото време на предходни избори са гласували 32-ма 

души по списък. Други 32-ма са били дописани. В самата секция 

посочва, че на предходни избори са били поставени 100 броя 

бюлетини и предлага при разпределението сега за тази секция, да 

бъдат предвидени повече от 1000 броя бюлетини за всеки вид избор.  

Това е кмета, който ни обърна внимание и на по предходни 

избори, относно броя на бюлетините за отпечатване. И Централната 

избирателна комисия го взе под внимание.  

Сега ви предлагам да уведомим господин Трайков, че при 

определяне броя на хартиените бюлетини, Централната избирателна 

комисия е съобразила всички тези факти като брой избиратели по 

предварителен списък, но и брой гласували в предходни избори. За 

тази секция при разпределение могат да бъдат предоставени не 

повече  от 1000 броя бюлетини, да е нашето становище, каквото е  

неговото предложение. Да го уведомим, че подадената заявка за 

изборен район 24 – София е 346 000 броя, при брой избиратели 

411 122.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Солакова има ли предложения? Няма. 

Погледнахте ли писмото до господин Трайков?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо ПВРНС-5-11 от 20.10.2021 г., от областния управител на 

област Шумен. В началото ви го докладвах за запознаване и за 

обсъждане на работна група. Направихме обсъждането на работна 

група. Предлагам ви отговор до областния управител. Отговорът е 

публикуван във вътрешната мрежа.  

Да обърнем внимание, че съгласно точка 9 на Решение 542-

ПВРНС от 16.09.2021 г. на ЦИК, на членовете на РИК, чийто 

постоянен и настоящ адрес не са в населеното място по седалището 

на РИК, се възстановяват разходите за пътуване по ред определен от 

областния управител. При определяне на този ред, областните 

управители следва да имат предвид факта, че районните избирателни 

комисии провеждат заседания и дежурства в изпълнение на своите 

правомощия. Това че районните избирателни комисии може да 

провеждат заседания и в извън работно време, което е обичайно за 

държавната и общинска администрация. Тъй като в преобладаващата 

си част сроковете по Изборния кодекс се броя в календарни дни и 

изтичат в последния ден. Много често след изтичането на тези 

срокове по подадени документи, се налага районната избирателна 

комисия да приеме решения.  

В тази връзка подкрепяме становището, което е изразено от 

районната избирателна комисия до областния управител, копие от 

което е приложено към неговото писмо. Предлагаме неговата 

заповед да бъде изменена, като бъде предвиден и друг вид транспорт, 

включително пътуване с личен автомобил.  

Проекта на отговор е във вътрешната мрежа. Моля да го 

гласуваме и да го изпратим с копие до РИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до областния управител на област Шумен имате ли предложения? 

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 
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Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на писмо, 

което получихме от областния управител на Пловдив, с вх. № 

ПВРНС-5-15 от 26.10.2021 г., че са осигурени условия за доставка и 

разтоварване на хартиените бюлетини, съобразно посочените 

характеристики на автомобила, който ще ги достави. Такова писмо 

знаете, че ние изпратихме на 22.10.2021 г. до  областните управители 

на област Варна, Велико Търново и Пловдив, с копие до РИК-Варна, 

Велико Търново, Пловдивски-16 и Пловдивски-17 и копие до 

главния секретар на Министерския съвет.  

Тъй като до този момент имаме само от областния управител 

на Пловдив, ви предлагам да изпратим напомнително писмо до 

областните управители на Варна и Велико Търново и да обърнем 

внимание, че до настоящата дата не е получено писмо от тях за 

осигуряване на условия за доставка и разтоварване. И в срок до 

29.10.2021 г. да ни уведомят, дали са налице местата за доставка и 

разтоварване на хартиените бюлетини.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване по предложението за писмо до областния управител на 

Варна, на Велико Търново с копие до районните избирателни 

комисии и главния секретар на Министерския съвет.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

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

против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение. Получили сме заповеди на кмета на община Провадия за 

образуване на подвижни секции. Докладвам го за сведение. ПВРНС-

16-4 от 26.10.2021 г.  

В тази връзка ви докладвам писмо от секретаря на община 

Стамболово ПВРНС-16-3 от 25.10.2021 г., който се обръща към нас с 

посочени срокове в отделни актове на Централната избирателна 

комисия и в Изборния кодекс, касаещи провеждането на 

консултации за сформиране на секционни избирателни комисии, 
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сроковете за подаване на заявления от лица с трайни увреждания, 

сроковете за представяне на предложенията до районните 

избирателни комисии за назначаване на секционните избирателни 

комисии и образуването на подвижните секции. В тази връзка се 

поставя въпроса, кое точно решение на Централната избирателна 

комисия да бъде изпълнено.  

Аз ви предлагам съвсем накратко да уведомим секретаря на 

община Стамболово, че във всички случаи, когато има неяснота по 

отношение на броя на секциите, както и по броя на подаваните 

заявления за образуване на подвижни секции, следва да се проведат 

консултации в последния срок, който е възможен. А Централната 

избирателна комисия с Решение 644 от ПВРНС от 29.09.2021 г. е 

определила реда за провеждане на консултациите за назначаване на 

съставите на СИК. И те могат да се възползват от последния 

възможен срок, по правилата съдържащи се в Решение 766 от 

20.10.2021 г. Като целта е да даде възможност и да се гарантира 

правото на избирателите да упражнят своето право на глас.  

Този отговор е във вътрешната мрежа и аз ви предлагам да го 

гласуваме.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева,); против – няма.  

 СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо от господин Емил Колев, наименовано заявление – 

възмущение и размисли във връзка с бюлетините за гласуване, 

ПВРНС-22-87/1 от 21.10.2021 г. Те са публикувани във вътрешната 

мрежа, както и отговора до него.  

Изключително уважавам усилията на господин Колев, да се 

занимава с въпроса свързан с бюлетините. Както и на предходно 

заседание, когато докладвах получените писма, първо по негово 

жалба бяха образувани две дела пред административен съд София – 

град, срещу решение на Централната избирателна комисия за 
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одобряване на образците на изборни книжа. Те бяха оставени без 

разглеждане.  

На второ място, искам да кажа, че освен текстовете в самите 

приложения образци, изборни книжа, така и разпоредбите в 

Изборния кодекс, които касаят съдържанието на бюлетините, 

Централната избирателна комисия има правомощието по чл. 59, ал. 

1, точка 19 да определя техническите характеристики и защитата на 

тези бюлетини. За да може да се осигури надеждност и сигурност в 

процеса Централната избирателна комисия утвърждава технически 

характеристики на бюлетините, въз основа на образците на изборни 

книжа.  

В този смисъл предлагам да изпратим отговор до господин 

Емил Колев.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване за изпращане на отговор на господин Колев.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с докладна записка ЦИК-09-

427 от 25.10.2021 г. на директора на Дирекция „Администрация“ се 

предлага във връзка с договор за обществена поръчка № 32 от 8 юли 

2021 г., да се възложи на изпълнителя по този договор, да се подаде 

заявка и да се поиска доставка на тонер касети. Приложена е справка 

за вида и броя на консумативите, които са необходими във връзка с 

обезпечаването на подготовката и произвеждането на изборния 

процес.  

Общата сума по договора е 70 000 лв. без ДДС. По докладната 

е видно, че общата цена на доставките е 30 611 и 92 ст. без ДДС за м. 

юли и м. август. За този вид и брой консумативи са предвидени 

средства и са налични по § 10 – 15 по бюджета на Централната 

избирателна комисия. 

Предлагам да одобрим така направеното предложение, за да 

се изпрати заявка за доставка на тонер касети.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси или изказвания? Няма. 
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Моля, с протоколно решение да одобрим направеното 

предложение.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

Следващ докладчик в административни преписки е господин 

Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо от областна 

администрация Пловдив от името на областния управител, от 

главния секретар на областната администрация, с което ни 

осведомяват, че са отворили помещение, за да намерят решение от 

изборите на 4 април от документите на районната избирателна 

комисия. От тогава областната администрация са намерили 

решението, копирали са го, заверили са го, запечатали са кашона и са 

прибрали документите обратно и са ни изпратили протокол.  

Докладвам за сведение изпратен протокол от проведено 

отваряне и затваряне на помещенията, където се съхраняват все още 

материали на районна избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, връщам на доклад от вчерашна 

преписка с наш № ПВРНС-04-2-10 от 25.10.2021 г. Тя е по повод 

запитване от Главна дирекция „Борба с организираната 

престъпност“, район Запад от главен инспектор З.        А.       – 

началник на ТС „БОБ“ – София – град. С което ни задават въпроси 

по отношение на пет лица, дали са регистрирани като кандидати за 

народни представители в предстоящите на 14 ноември избори. След 

извършена справка се установява, че само по отношение на едно 

лице има такава регистрация.  

Предлагам проект на писмо в отговор на направеното 

запитване и моля за протоколно одобрение, за да бъде изпратено 

писмото в отговор на запитването.  

Проектът е № 16-88 в моя папка от днешна дата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване по предложението на госпожа Стоянова.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма.  

Следващ докладчик госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-

04-02-323 от 26.10.2021 г. Това е писмо от началника на районно 

управление на МВР – Септември, с което той ни уведомява, че се 

извършва проверка по преписка по сигнал, който съдържа данни за 

евентуално извършено престъпление по чл. 274 от Наказателния 

кодекс. И в тази връзка иска от Централната избирателна комисия да 

предостави информация, кога е получено решение 246 от 8.02.2021 г. 

на общинска избирателна комисия – Септември, с приложено към 

него всички относими документи.  

Колеги, в днешна моя папка, моля да погледнете отговора, 

който съм подготвила до господин Божилов – началник на районното 

управление, като го уведомяваме на коя дата в Централната 

избирателна комисия и с какъв входящ номер е постъпило това 

решение. И цялата последваща кореспонденция входяща и изходяща, 

която касае поставения въпрос до издаване Указа на Президента за 

частичен избор на кметство Ветрен дол, община Септември.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Следващ докладчик госпожа Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в тази точка аз бих искала да 

се върнем на разяснителна кампания. И ако отворите папка 

разяснителна кампания днешно заседание, първо да се запознаем с 

плаката за начина на гласуване с машина, както са отразени 

корекциите от вчерашното ни обсъждане. Файлът е с наименование 
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„Плакат“. Ако нямаме други предложения за корекции, да одобрим 

графичната визия на плаката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, малко време 

за запознаване. Колеги, ако няма забележки, като правим 

уточнението, че на пета картина думата две ще се членува. Да стане 

„двете“ страници. По останалите текстове не се налагат корекции. 

Предлагам ви с протоколно решение да одобрим този 

информационен материал.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

 СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в същата папка, клип  – 

Избори БНТ с нанесени поправки след обсъжданията в работна 

група, моля да го изгледате и също трябва да го одобрим, ако няма да 

нанасяме други корекции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прегледахте 

ли клипа? Имате ли бележки по него? Няма. 

Моля, с протоколно решение да одобрим този материал.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

 СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВРНС-20-39 от 

26.10.2021 г. в Централната избирателна комисия е получено писмо 

от българска свободна медия, с молба да изпратим всички материали 

и клипове от разяснителната кампания на Централната избирателна 

комисия за излъчване в програмите на Българска свободна телевизия. 

Като излъчването на разяснителните материали ще бъде безплатно. 

Молбата е единствено в подходящ формат да бъдат изпратени. Моля, 

за протоколно решение да предоставим материалите от 

разяснителната кампания за излъчване в телевизията.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам вземайки повод от 

това писмо, да бъдат изпратени материалите, взимайки повод от това 

писмо и на всички регионални медии и центрове. При Връзки с 

обществеността има материали, както и на писмо на всички кметове 

на общини и областни управители,че ако желаят могат да ги вземат 

от нашата страница и да ги поставят на тяхната страница за 

излъчване и за запознаване. И регионалните медии по същия начин 

да бъдат уведомени, че на нашата страница има качени материали, 

които са и видеоматериали и клипове и други материали,за да  могат 

да бъдат популяризирани и по този начин.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стойчева допълнено и от госпожа Матева 

моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, проект на писмо за 

отговор на Следствения отдел 04 сектор при Софийска градска 

прокуратура на писмото, с което ни запитват, следовател Бумбаров, 

по отношение на едно лице, дали е регистрирано като кандидат за 

народен представител или като кандидат за президент и 

вицепрезидент на предстоящите избори. Желаят да бъде незабавно 

предоставена информацията на посочения имейл.  

След като е изпратено писмо до „Информационно 

обслужване“ АД  днес е получен отговор от там, в който се казва, че 

по отношение на лицето П.          Й.             с посочено ЕГН, същият 

не е регистриран като кандидат за народен представител и като 

кандидат за президент и вицепрезидент на 14.11.2021 г.  

Това предлагам да бъде отговора, който ще изпратим. В 

„Информационно обслужване“ АД е записано, че лицето не е 

кандидат в изборите на 14.11.2021 г. Приемам, че не е кандидат в 
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нито един от двата вида избора. Предлагам в текста да се запише, че 

не е нито кандидат за народен представител, нито като кандидат за 

президент и вицепрезидент на 14.11.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-794-2 от 

26.10.2021 г., с което ни информират, че във връзка с  наше писмо 

изх. № НС-00-793, относно заличаването на кандидати в районна 

избирателна комисия – Варна и Пазарджик, ни информират, че 

исканите от нас корекции са отразени както в системата is-bg.net, 

така и на сайтовете на Централната избирателна комисия и на 

съответните районни избирателни комисии и ни изпращат в 

потвърждение  от имейл спорт промяната в кандидатската листа в 

РИК - Варна, с вх. № НС-00-794-1 от 26.10.2021 г. и в РИК 

Пазарджик с вх. № НС-00-794 от 26.10.2021 г. Извършена е проверка 

и от отдел „Регистри“ и действително заличаванията са отразени в 

публикуваните кандидатски листи, както на нашата страница, така и 

на страниците на двете районни избирателни комисии.  

Този доклад е за сведение.  

Следващият ми доклад е писмо по електронна поща с вх. № 

ПВРНС-22-98 от 25.10.2021 г., разпределено на 26.10.2021 г. Това е 

писмо от секретаря на община – Павликени, с което тя ни пита във 

връзка с писмото, което изпрати ЦИК, ПВРНС 15-49 до всички 

районни избирателни комисии и до кметовете на всички общини. 

Във връзка с това писмо секретаря на Община Павликени ни 

уведомява, че е получил телефонно обаждане от районна 

избирателна комисия Велико Търново, с което е било указано в 

четвъртък да се яви в РИК – Велико Търново за получаване на 
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СУЕМГ, за обучителна и разяснителна кампания на 

гласоподавателите за предстоящите избори на 14 ноември. Да води 

длъжностни лица или лице, на които/ което  да им бъде показано как 

се гласува с устройството и те да могат да представят на 

гласоподавателите начина на гласуване.  

Питането е следва ли общинската администрация да получава 

СУЕМГ? Кой организира и провежда обучителна и разяснителна 

кампания, общинската администрация или РИК – Велико Търново? 

И от нашето писмо, което ви цитирах разбира, че кмета на общината 

следва да съгласува графика за посочената дейност на територията на 

общината и евентуално да приеме устройството за съхранение. 

Когато са предвидени повече дни,  същото да бъде на разположение 

на гласоподавателите от павликенската община, както и да осигури 

за СУЕМГ необходимите условия за надеждно съхранение. 

Обръща се към нас  за допълнителни указания и изразява 

своята убеденост, че ще ги получи, за което предварително 

благодари.  

Колеги, моето предложение е, ако преценим да отговорим на 

секретаря на община Павликени, копие от това писмо да бъде 

изпратено отново на всички районни избирателни комисии до всички 

кметове на общини, във връзка с евентуалното пояснение на 

причината, поради която сме изпратили тези машини в цялата страна 

и на всички районни избирателни комисии.  

Припомням, че в нашето писмо, с което сме информирали 

районните избирателни комисии и кметовете на общини, че 

изпращаме машините с инсталирана демоверсия, сме уточнили 

следното.  

Следва да организирате обучителна и разяснителна кампания 

на територията на вашия изборен район, като обхванете всички 

населени места и осигурите възможност на всички желаещи 

избиратели да гласуват.  

И при изготвянето на графиците следва да ги съгласувате с 

кметове на общини, като е възможно да предоставите СУЕМГ на 

кметовете с приемо-предавателен протокол. Припомням, че идеята 

тогава беше, че ако кметовете желаят да приемат на съхранение при 

себе си съответните машини за периода, в който на територията на 



16 

съответната община ще се организират такива гласувания, за да не се 

връщат в областния град при районните избирателни комисии, ние 

тогава решихме, че ще бъде свободна преценката и решенията между 

районните избирателни комисии и кметовете.  

Ако преценим, да поясним по-подробно това наше разбиране. 

В смисъл, че районните избирателни комисии организират съвместно 

с кметове на общини тези пробни гласувания, за да могат 

избирателите да се запознаят. И съответните графици се изготвят от 

районните избирателни комисии и при желание и съгласие от 

районни избирателни комисии и кметовете на общини, машините 

могат да останат за съхранение в общинските администрации за 

периода, в който ще бъдат използвани за извършване на 

разяснителна кампания в съответните населени места от общината в 

която се намират. След което трябва да бъдат предадени на следваща 

община през районната избирателна комисия.  

Моето мнение е,  че е ясно писмото, но очевидно има проблем 

между районна избирателна комисия Велико Търново и секретаря на 

Община Павликени. Доколкото разбирам, тя не желае да получи 

машината.  

Да приемем да изпратим писмо в отговор. За съхранение ще 

остават при съгласие за периода, в който ще се използват в 

конкретната община. След това трябва да се върнат в районната 

избирателна комисия и  да бъде предоставена на следващата община 

за извършване на такива демонстрационни, пробни или каквито и да 

са гласувания.  

Предлагам да бъде отговор до секретаря на община 

Павликени, с копие до всички районни избирателни комисии и до 

кметове на общини, отново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

други предложения?  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  
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Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия, което ще продължи в 16.00 часа. А в 14.00 часа ще има 

работна група за проекта на методически указания за гласуването 

извън страната.  

 

(След почивката) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. Девет членове сме 

в залата. Налице е необходимият кворум.  

Заседанието започва малко по-късно от обявения час, предвид 

продължилата по-дълго работа на Работната група по гласуването 

извън страната.  

Продължаваме с доклади по първа точка. Господин Войнов, 

имате ли готовност с Машинно гласуване, тъй като сутринта нямаше 

доклади, или след Медийните пакети на господин Димитров?  

Заповядайте, господин Димитров, по втора точка. 

 

Точка 2. Медийни пакети.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.  

Имам не много дебела папка със запитвания и, разбира се, 

договори. Нека най-напред докладвам запитванията, тъй като тях ги 

одобряваме с едно протоколно решение.  

Вх. № НС-24-694 е запитване от „Евроком Царевец“ за пакета 

на Политическа партия „Правото“. Налични са средствата. Можем да 

ги одобрим.  

Медиен пакет на Инициативен комитет Росен Миленов и 

Националното радио се опитват да се договорят за 1320 лв. Вх. № 

ПВР-24-157 от 26.10.2021 г.  

Вх. № ПВР-24-153 – от „Нова Броудкастинг Груп“ ни питат за 

пакета на Политическа партия  „Правото“. Налични са тези средства, 

можем да ги одобрим като запитване.  

Радио „Зорана“ е отправило запитване, което е с вх. № ПВР-

24-152 и вх. № НС-24-692, и то е заявка, която е свързана с 

Политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“. И 
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двете запитвания са свързани с пакетите на тази партия. Едното е на 

стойност 6000 лв., и другото е на стойност 6000 лв.  

Предлагам да одобрим тези запитвания, за да може да 

продължи процедурата с договаряне на страните.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров, моля с протоколно решение 

да одобрим направените заявки за ползване на средства по медийни 

пакети.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще продължа доклада с договорите, 

които са представени пред ЦИК за одобрение.  

Първият е с вх. № ПВР-24-151 – телевизия „Евроком“ и 

независимия кандидат, Инициативният комитет Росен Миленов са се 

договорили за медийни услуги на стойност 2160 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за този договор.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който ще 

докладвам, е с вх. № ПВР-24-150 от 26.10.2021 г. и той е договор 

между Радио „Експрес“ и Политическа партия „Правото“. 

Стойността на договора и услугите, които ще извърши Радио 

„Експрес“ е 4743 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за този договор.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-690 е постъпило 

предложение отново от Радио „Експрес“ да одобрим договор между 

радиото и Политическа партия „Правото“, представлявана от Мария 

Петрова Колева. Общата стойност на предложения за одобрение 

договор е 3218 лв. и 10 ст. с ДДС. Предлагам да одобрим този 

договор, има такава сума в пакета на партията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-691 е постъпило 

предложение от Радио „Експрес“ да одобрим проектодоговор, който 

те са сключили с коалиция „Национално обединение на десницата“. 

Общата стойност с ДДС е 7993 лв. Има приложен доста подробен 

медиен план. Предлагам да одобрим този договор.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за одобряване на този договор.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И последният договор за днес, 

който мога да докладвам, е с вх. № НС-24-689 от 26.10.2021 г. Този 

проектодоговор е между Политическа партия „Бригада“ и 

BGReporter.info. Стойността за това, което са се договорили двете 

страни, е 15 650 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. 

По тази точка нямам повече доклади.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега преминаваме 

към доклади по първа точка.  

Заповядайте, господин Войнов, с поредицата от преписки.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, първо ще ви докладвам три преписки, 

свързани със склада, в който се съхраняват машините за гласуване.  

Първата е с вх. № ЦИК-03-20 от 27 октомври 2021 г. Това е 

писмо от главния секретар на Министерския съвет, с което ни 

информира, че по указание на министър-председателя в 

Министерския съвет е проведена среща с управителя на „Карго-

партнер“ за изясняване намеренията на търговеца. Управителят на 

„Карго-партнер“ е уверил, че няма никакви съображения да откаже 

на ЦИК сключване на договор за съхранение на машините или 

договор със сходен характер при наличие на инициатива от страна на 

ЦИК. И информира, че според него до момента контакт с него в тази 

посока не е осъществяван. Уверяват ни, че правителството ще 

продължи да осигурява чрез МВР външна охрана на реда в 

периметъра пред помещенията, в които се съхраняват машините.  

Втората преписка е с вх. № ЦИК-03-20/1 от 27 октомври 

2021 г., пак от главния секретар на Министерския съвет, който ни 

изпраща докладна записка от председателя на Работната група за 

определяне на условията и реда за съхранение на машините за 

гласуване, адресирана до министър-председателя. В тази докладна 

записка, която е доста дълга, се посочва, че работната група, която е 

била сформирана, е извършила оглед на три обекта на 

Министерството на отбраната, подробно са описани всички обекти. 

И в края на тази записка се предлага за помещение, в което да се 

съхраняват СУЕМГ, да се приеме обект бивша ремонтно-

изпитателна база на Министерството на отбраната, находяща се в 

района на 4-и километър. Предлага се да се извърши допълнителен 

оглед от експерти на Министерския съвет по направление на 

дейности с цел изготвяне на количествено-стойностна сметка за 

необходимите финансови средства за неговото реновиране и 

обособяване на работни места. И трето, с изготвяне на проект на 
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решение на Министерския съвет за условията и реда за съхранение 

на машините за гласуване, да се счита, че Междуведомствената 

работна група е изпълнила поставените задачи.  

И третата преписка, свързана със склада, е с вх. № ЦИК-06-

29/33 от 27 октомври 2021 г. Това е писмо от „Сиела Норма“, в което 

ни информират, че според тях е абсолютно наложително да се 

разшири пространството в склада, в което да се извършват 

дейностите по подготовка на машините за изборите на 14 ноември, 

както и складиране на машините с оглед на това, че се увеличава 

броят на машините с 1600 броя. Обръщат се към Централната 

избирателна комисия с молба да потвърди възможността за 

организиране на работния процес на територията на склада, като 

според тях единственият възможен вариант е да се ползва съседното 

хале в склада, където до момента се съхраняват и обработват 

машините. Твърдят, че е възможно да се извърши преграждане на 

съседното хале, което да осигури неприкосновеност до частта, в 

която ще се извършат дейностите и така нататък.  

Предлагам трите преписки да останат за запознаване и да 

бъдат обсъдени на работна група.  

Следващият ми доклад е във връзка с писмо с вх. № ПВРНС-

23-66 от 26 октомври 2021 г., с което от „Сиела Норма“ заявяват, че 

имат готовност да предоставят три броя CD, от които два броя за 

ДАЕУ и един брой за ЦИК, които съдържат сорс код на финалната 

версия на софтуера за изборите на 14 ноември 2021 г.  

Предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“, с което да 

ги уведомим, че следва да ни информират за причините, поради 

което е променена финалната версия на софтуера и какво са 

съдържали CD носителите, предадени на 22 октомври 2021 г.  

Колеги, предлагам към писмото да добавим, освен да ни 

обяснят причините, поради които е променена финалната версия, 

какво са съдържали CD носителите, предадени на 22 октомври 

2021 г. и какви са промените в новата финална версия, да ги поканим 

утре, примерно в 10,00 ч. да ни предадат новия диск със според тях 

финалната версия на софтуера. А също така да изпратим аналогично 

писмо и до Държавна агенция „Електронно управление“, с което да 



22 

ги поканим също в 10,00 ч. да дойдат и да получат два от дисковете, 

като третият диск ще бъде за Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение на господин Войнов, което беше и допълнено, имате ли 

въпроси, изказвания или друго предложение?  

Предлагам приемането да стане с приемо-предавателен 

протокол аналогично, както предходния път, като за Централната 

избирателна комисия се подпишат колегите, които бяха и на 

предишния протокол.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо 

с вх. № ПВРНС-00-46, с което „Информационно обслужване“ ни 

изпращат актуализиран файл с описание на формата за данните от 

машината за гласуване. След като беше обсъден на работна група, се 

констатира, че в този файл не е отразено в секциите с две машини 

как да бъдат номерирани файловете, съответно машина 1 и машина 

2, а е записан старият формат – машина 0 и машина 1.  

В тази връзка предлагам да изпратим едно писмо 

едновременно до „Информационно обслужване“ и до „Сиела 

Норма“, с което във връзка с предлаганата версия 1.6 на формата на 

данните от машината за гласуване да предложим следното изменение 

на формата. Това писмо е в моя папка, може да се запознаете. Ако за 

секциите са параметризирани повече от една машина за гласуване, то 

за всяка машина към единния номер на СИК да се добави суфикс с 

номер на машина и е даден пример. Като да ги помолим спешно да 

ни уведомят дали е възможно такова изменение на формата, в какъв 

срок и какви действия са необходими, за да бъде извършен.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение?  

Моля, режим на гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

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

№ ЦИК-06-29/28 от 26 октомври 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ 

и е във връзка с върната от нас банкова гаранция в частта за 

частичните избори на 3 октомври 2021 г. Според тях за 

освобождаване на гаранцията е необходимо наличие на писмено 

изявление за освобождаване от нашата обслужваща банка.  

В тази връзка е изготвено становище от главния юрисконсулт 

в дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-29/31 от 26 октомври 

2021 г. В становището са посочени клаузите в Договор № 34 относно 

гаранциите. Съгласно протоколно решение на ЦИК е прието да се 

върне горепосочената гаранция. Същата в оригинал е върната на 

„Сиела Норма“. В самата банкова гаранция е записано, че гаранцията 

може да бъде освободена само сред изрично писмено изявление чрез 

обслужващата ни банка.  

Заключението на становището е, че за да се освободи 

гаранцията е необходимо изрично писмено изявление от страна на 

ЦИК до Банка ДСК, което писмено изявление трябва да се изпрати 

чрез банката, обслужваща Централната избирателна комисия.  

Поради горното предлагам проект за писмо до управителя на 

Българската народна банка. Писмото е качено в моята папка, така че 

го подлагам на обсъждане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

доклад и проекта на писмо до БНБ има ли изказвания?  

Колеги, по този доклад на господин Войнов, ви предлагам 

всички колеги да се запознаят със становището на юрисконсулта и с 

писмото, което е подготвено до БНБ, и да можем в утрешния ден да 

го изпратим, с оглед на това, че и срокът на банковата гаранция е до 

27 декември.  

Господин Войнов, имате ли други доклади?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с писмо от 

„Демократична България“ с вх. № ПВРНС-11-2 от 7 октомври 2021 г. 
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относно предложение във връзка с гарантиране на интегритета на 

изборния процес, е постъпило становище от IT експертът към ЦИК 

Александър Кирков с вх. № ПВРНС-11-2/1 от 25 октомври 2021 г., то 

е публикувано в моя папка от вчерашна дата.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до ДАЕУ, с което 

приложено да им изпратим постъпилото в ЦИК писмо с цитирания 

входящ  номер относно предложения във връзка с гарантиране на 

интегритета на изборния процес и да ги помолим за тяхното 

становище относно първите три искания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение имате ли въпроси?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх. 

№ ПВРНС-23-68 от 27 октомври 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ 

и с него приложено ни изпращат екрани от машина с реални 

кандидати за изборите за президент и вицепрезидент и екрани от 

машина с реални кандидати за парламентарните избори без 

преференциите. И молят за получаване от ЦИК на официално 

потвърждение. Всичко това е качено в моята папка в подпапки.  

Аз ги прегледах, а също така възложих и на администрацията 

да прегледа всички екрани и е установено само едно несъответствие, 

а именно в екрана за изборите за народни представители в район 11 – 

Ловеч. Там в текста на най-горния ред район пише 09, вместо 11. 

Всичко останало отговаря, проверено е. Ако искате, с тази забележка 

да изпратим писмо на „Сиела Норма“, с което да потвърдим екраните 

с указание да поправят екрана за народни представители в район 

Ловеч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Администрацията 

какво проверява – текстовете, номерата? Всичко. Някъде подписаха 

ли се, че са го проверили?  
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Колеги, по доклада на господин Войнов след извършена 

проверка от администрацията да върнем отговор на „Сиела Норма“ 

за визуализацията на екраните?  

Колеги, за да можем да сме сигурни в отговора, който ще 

върнем, ви предлагам да бъде извършена още една проверка от други 

колеги, за да сме сигурни, че и текстовете, и числата са изписани 

както трябва, както и броят на страниците на електронните бюлетини 

са съобразени с изискванията на Централната избирателна комисия.  

За екраните на бюлетините за отделните райони след преглед 

още веднъж, тогава ще го върнем в залата.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, следващото писмо е с вх. 

№ ЦИК-06-29/34 от 27 октомври 2021 г. С това писмо „Сиела Норма“ 

ни изпращат разработка на обучителен видеоклип за членовете на 

СИК, описващ детайлно процесите при работа и управление на 

машината за гласуване и разработка на обучителен видеоклип за 

гласоподаватели, описващ детайлно процесите при машинно 

гласуване.  

Двата клипа са в моята папка. Докладвам го за запознаване. 

Моля да се запознаете и на следващото заседание утре да бъдат 

обсъдени и евентуално, ако направим корекции, да съобщим. Това 

писмо е за запознаване.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-6/365 

от 26 октомври 2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ 

и с него ни информират във връзка с третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации, че са провели допълнителни разговори с 

доставчика на услугата, като са идентифицирали две възможности за 

провеждане на обученията. Първо, обучение на място след 21 

ноември 2021 г., като предложението е да стартира на 23 ноември. И 

второ, отдалечено обучение през онлайн платформа, което може да 

стартира на 1 декември 2021 г.  

Това също го докладвам за запознаване и да бъде обсъдено на 

работна група, за да изразим становище по това как виждаме 

провеждане на обучението получаване на трето ниво отдалечени 

софтуерни консултации.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

нямате други доклади, така ли? Добре.  
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Колеги, продължаваме с доклади по пета точка.  

Госпожа Гергана Стоянова е първи докладчик. Заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам жалба с вх. № 

ПВРНС-10-12 от вчерашна дата. Жалбата е подадена от представител 

на коалиция „Демократична България – Обединение“ срещу Решение 

№ 62-ПВР/НС от 23 октомври 2021 г. на Районна избирателна 

комисия – Сливен.  

Докладвам ви към настоящия момент тази жалба за 

запознаване, тъй като беше дадено указание на Районна избирателна 

комисия – Сливен, да доокомплектова преписката по решението, 

което се обжалва, с всички материали, които са били взети предвид и 

са разглеждани при постановяване на решението, които всъщност са 

ни били изпратени, но са отделени в отделен индекс преписка с вх. 

№ ПВРНС-15-55, която преписка обаче беше разпределена на 

колегата Баханов. С настоящото запознаване на членовете на 

комисията, имайте предвид, че тези две преписки са обединени в 

една на мой доклад и след като днес постъпиха малко по-късно през 

деня останалите материали, които бяха изискани за пълнота на 

преписките, ще бъде подготвен проект и на утрешното заседание ще 

бъде представен проект по тази жалба, депозирана от „Демократична 

България – Обединение“. Засега я докладвам за запознаване на 

колегите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този проект на 

решение утре, така ли? Добре.  

Да се надявам, че Деловодството оттук нататък ще чете 

преписките, като ги разпечатва.  

Следващ докладчик – господин Георгиев. Надявам се, че при 

Вас преписката е само при Вас.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. И аз така се надявам.  

Докладвам писмо с вх. № ПВРНС-20-37 от 26 октомври 

2021 г., което придружава видеозапис, относително кратък. Писмото 

е от председателя на СЕМ и в него председателят на СЕМ ни 

изпраща запис на част от програма на Българската свободна 
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телевизия за преценка по компетентност относно спазването на чл. 

205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.  

Тъй като от това, което аз изгледах като отрязък от новини по 

телевизията, не намирам никакво нарушение на цитираните текстове 

от Изборния кодекс, ви предлагам писмото за сведение. Ако някой 

иска да гледа няколкосекундния запис и предложи друго, аз няма да 

предложа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме със седма точка.  

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

 

Точка 7. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, в моя папка е проект на решение за регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Зона на трансатлантически просперитет 

– Наблюдателна мисия, България“.  

Постъпило е заявление с вх. № 5-2 от 26 октомври 2021 г. от 

Сдружението, което е регистрирано с Решение на Централната 

избирателна комисия № 761-ПВР/НС от 19 октомври 2021 г. като 

българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението е подписано от 

представляващия Константина Кипрова и е подадена чрез 

Александър Данаилов. Съответно към заявлението са приложени: 

пълномощно от Константина Кипрова в полза на 58 лица, 

упълномощени представители на Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България“, 

списък с имената и единните граждански номера на упълномощените 

представители, представен на хартиен носител и в електронен вид на 

технически носител в ексел формат, декларации по образец – 

Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа – 58 броя.  

Извършена е проверка на предложените лица, които да бъдат 

регистрирани като наблюдатели, според която 57 от лицата отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс, а за едно от тях са установени 

несъответствия.  
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Предвид представените изискуеми документи, резултатите от 

проверката и на база правните основания предлагам на Централната 

избирателна комисия да реши: регистрира като наблюдатели за 

страната 57 упълномощени представители на Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България“ в 

приложен по-долу списък. Регистрираните наблюдатели да се 

впишат в публичния регистър и да им се издадат удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли бележки или предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е с № 812-ПВР/НС.  

Следващ докладчик – господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам проект с № 820 в папката 

с мои инициали относно постъпило заявление за регистрация на 

Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ за участие с 

наблюдателите в изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  

Заявлението е постъпило с вх. № 10 от 26 октомври 2021 г. и е 

подадено от представляващия сдружението Анжелика Митова 

Цокова за участие с наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението са приложени: пълномощно от Анжелика Митова 

Цокова в полза на едно лице за представител на сдружението, 

декларация по образец – 1 брой, и списък с името и единния 

граждански номер на изрично упълномощеното лице, което да бъде 

регистрирано като наблюдател за страната в изборите. Списъкът е 

представен и на хартиен носител, и в електронен вид на технически 

носител в ексел формат.  

На 26-и в Централната избирателна комисия е получено по 

електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ за 

извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано 

като наблюдател. Проверката от приложения списък установява, че 
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към датата на регистрацията лицето отговаря на изискванията на 

Изборния кодекс, включително и на съответната точка в Решение № 

580 от 23 септември 2021 г. на ЦИК.  

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, както и резултатът от проверката, на основание 

съответните членове от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС 

от 23 септември 2021 г., предлагам Централната избирателна 

комисия да реши: регистрира Сдружение „Гражданско движение 

ДНЕС“ 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 наблюдател за страната един упълномощен 

представител на Сдружението, както следва… Регистрираният 

наблюдател да се впише в публичния регистър и да му се издаде 

удостоверение. Докладвах.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта на решение?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

С № 813-ПВР/НС е това Решение, колеги.  

Следващ докладчик – госпожа Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днешна дата проект 

№ 818 е регистрация на наблюдатели от Сдружение „Граждански 

комитет равни пред закона“.  

Заявление № 1 от 26 октомври 2021 г. от Сдружение 

„Граждански комитет равни пред закона“, които са регистрирани с 

Решение № 800-ПВР/НС от 25 октомври 2021 г. на ЦИК. Към 

заявлението са приложени списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощените лица, декларации по образец – общо 46 броя. Те са 

заявили 46 лица, които искат да бъдат регистрирани като 

наблюдатели за страната.  
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Извършената проверка за това дали са налице условия за 

регистрацията на лицата като наблюдатели установява, че по 

отношение на 37 от тях са изпълнени изискванията на Изборния 

кодекс и Решение № 580 на ЦИК, а за 9 лица са установени 

несъответствия.  

Предвид това, че са представени изискуемите документи, 

както и на база резултатите от проверката, на основание чл. 57,  ал. 1, 

т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 4, ал. 7-8 и чл. 115 от Изборния 

кодекс, и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на 

Централната избирателна комисия, предлагам решене с диспозитив: 

регистрира като наблюдатели в страната 37 упълномощени 

представители на Сдружение „Граждански комитет равни пред 

закона“, съгласно приложения списък, описан и поименно в 

решението. Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат 

удостоверения. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния 

административен съд.  

Това е предложението ми за решение за регистрация на 

наблюдатели – 37 броя от Сдружение „Граждански комитет равни 

пред закона“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

предложения по проекта?  

Това съкращение – така са регистрирани ли? Така са подали 

заявлението ли?  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не. Заявлението им е: „Граждански 

комитет равни пред закона“. Ще го махна.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по този проект.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

Колеги, Решението е № 814-ПВР/НС.  

Госпожо Стойчева, Вие ли сте със следващия доклад? 

Заповядайте.  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № 1-1 от 26 октомври 

2021 г. е постъпило заявление от Сдружение „Демокрация и 

законност“, което е регистрирано с Решение № 763 на Централната 

избирателна комисия като българска неправителствена организация 

за участие в изборите с наблюдатели на 14 ноември 2021 г. Към 

заявлението са приложени всички изискуеми документи, а именно: 

пълномощно от представляващия Цветелина Иванова Пенева в полза 

на 6 упълномощени представители на Сдружение „Демокрация и 

законност“, списък с имената и единния граждански номер на 

упълномощените лица, декларации по образец от всички 6 лица. В 

заявлението и списъка на упълномощените лица са предложени за 

регистрация като наблюдатели в страната 3 лица и 3 лица извън 

страната.  

От извършена проверка на лицата се установява, че към 

датата на регистрацията всички отговарят на изискванията на 

Изборния кодекс.  

Предвид изложеното и резултатите от проверката и на 

посочените в проекта правни основания предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе следното решение: регистрира като 

наблюдатели шест упълномощени представители на Сдружение 

„Демокрация и законност“ както следва – в страната три лица, 

посочени поименно със съответните единни граждански номера, и 

извън страната три лица, също посочени поименно със съответното 

ЕГН. Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за 

публикуване и да им бъдат издадени удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

предложения по проекта за регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Демокрация и законност“?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 815-ПВР/НС.  

Има ли следващ докладчик в тази точка? Няма.  
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Колеги, преминаваме към шеста точка.  

Господин Димитров, заповядайте.  

 

Точка 6. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.  

Няколко бързи преписки за сведение.  

Вх. № ЦИК-07-104, с което A-WEB секретариатът ни е 

напомнил как можем да се регистрираме в уебинара. Пристигнало е 

днес и се отнася за днес. Ако днес не се регистрираме, няма да 

участваме.  

Второто много подобно писмо е с вх. № ЦИК-07-76/5 от 26 

октомври 2021 г. Отнася се до 18-ата конференция за управляващите 

изборите. Днес след 17,00 ч. може да се активира регистрация на 

линка, който е посочен. Докладвам това за сведение.  

Имам и едно писмо, което е кратичко, намира се в папката ми. 

Беше получена молба от господин Д.             И.        , който се оказа, 

че е някакъв отговорен редактор в БТВ – молба за съдействие да му 

се предоставят данните за президентските избори 2001 г., 1996  г. и 

1992 г., тъй като останалите може да намери в нашия архив. Знаете, 

че ние имаме такъв частичен архив. Принтирани са данните, те са в 

моята папка в pdf формат и са приложени към писмото, което е 

кратичко и според мен изчерпателно. Могат да си обработят тези 

данни, те явно се готвят за вечерта на изборите и искат да направят 

графики и прочие. Не мисля, че има нещо особено, просто трябва да 

потвърдим това писмо и да му го изпратим.  

Писмото е за Д.          И.           от БТВ, телефона си е сложил. 

На сайта не намерих името му, но общо взето има такъв човек в 

мрежата и е представен като отговорен редактор.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всичко това, което изпращаш, има ли ги 

на сайта на ЦИК?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има ги в един диск. На сайта не 

знам дали ги има.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да ги има. Ние имаме 

протоколно решение да се качат на сайта.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да се качи абсолютно всичко от всички 

избори.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не ви е изпълнено, 

колеги, решението.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това питах. Ако не е – да се качат 

липсващите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Димитров и проекта на отговор, моля, режим на 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик в точка Разни е госпожа Георгиева.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви вх. № ПВРНС-22-84/1 от 27 октомври 

2021 г. Това е второ писмо от С.         Х.             , който ни задава 

въпрос, свързан с промяна на постоянния му адрес.  

Предлагам ви с протоколно решение да му изпратим отговор, 

че отговор на своя въпрос може да намери в рубриката „Въпроси и 

отговори“, която се намира на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по писмото.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви подготвено 

писмо, можете да го видите в моя папка, до кмета на община Попово. 

Получили сме от него искане за разрешение за отваряне на 

запечатано помещение по искане на органите на МВР по преписка 

разследване на Районна прокуратура.  

Отговаряме му, че не е необходимо специално разрешение от 

Централната избирателна комисия и това се извършва по реда на т. 1 

от Решение № 1244-МИ от 30.09.2019 г.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – 3 (Георги Баханов, 

Йорданка Ганчева и Севинч Солакова).  

Колеги, продължаваме с Административни преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте.  

 

Точка 4. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, получихме писмо от Печатницата на БНБ с 

приложен график за предаване на отпечатаните хартиени бюлетини с 

вх. № ПВРНС-26-7 от 26.10.2021 г.  

Предлагам ви да изпратим писмо до изпълнителния директор 

на Печатницата на БНБ с копие до министъра на финансите, 

министъра на вътрешните работи, изпълнителните директори на 

двете специализирани печатници, където също се печатат бюлетини, 

че съгласуваме така представения график.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване по това писмо.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с проверката за 

гласуване в нарушение в частичните избори ще ви докладвам днес 

две писма до Районна прокуратура – Плевен, и Районна прокуратура 

– Велико Търново. 

Съответно за изборите за кмет на кметство Буковлък едно 

лице е гласувало в нарушение, за което има данни, приложени към 

писмото на ГД ГРАО. Изпращаме цялата преписка на районния 

прокурор с всички уточнения, които правим по повод на 

дешифровката на съкращенията в разпечатката от ГД ГРАО, както и 

страницата от избирателния списък.  
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До Районна прокуратура – Велико Търново, изпращаме данни 

за две лица, които са гласували в нарушение както на първи тур, така 

и на втори тур в изборите за кмет на община Стражица.  

Във всички тези три случая става дума за липса на постоянен 

или настоящ адрес, който да дава право на лицата да бъдат 

избиратели в изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч 

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

Колеги, връщаме се към трета точка.  

Заповядайте, господин Томов.  

 

Точка 3. Гласуване извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.  

Колеги, докладвам три писма, пристигнали от Външно 

министерство с вх. № ПВРНС-04-1-37/1 от 26 октомври 2021 г., вх. 

№ ПВРНС-04-1-37/2 също от 26 октомври, тези две писма са от в моя 

папка от вчерашна дата. Днес пристигна трето писмо от същия тип, 

сега ще кажа какъв, вх. № ПВРНС-04-1-37/3 от 27 октомври 2021 г., 

то е качено днес във вътрешната мрежа. В тези три писма 

Министерството на външните работи, Работна група „Избори“ 

предлага промени в числеността на избирателните секции, както ние 

ги гласувахме в протоколно решение на база на предишното ми 

предложение от 24 октомври 2021 г., и прави тези три актуализирани 

предложения за числеността на секционните избирателни комисии.  

След това във  вх. № ПВРНС-04-1-41 от 27 октомври 2021 г., 

което пристигна преди малко, тези предложения са обединени в една 

таблица, която аз съм сложил отдолу, тоест нанесени са промените 

от трите предложения.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На база на какво са тези промени?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На база на искания на 

дипломатическите и консулските представителства. Докладвам трите 

актуализирани предложения, които имат един и същи предмет, както 
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и вх. № ПВРНС-04-1-41, където направените в тези три писма 

предложения са обединени, за да може комисията да придобие по-

ясна представа кои са предложенията. Ако искате, ще ги изчета и 

едно по едно, но не са толкова малко.  

Във файла „Таблица ЦИК с корекции“, който е най-отдолу в 

папката ми, са отразени всички направени предложения за промяна в 

членските състави на комисиите и аз предлагам да ги гласуваме, 

както са предложени, доколкото те изхождат от информация за 

състоянието по места на организационния процес по създаване на 

комисиите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В папката има 

„Работен файл секции 25 октомври“, после „Работен файл 26 

октомври“. Кой от всичките гледаме?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: „Работен файл 25 октомври“ е по 

първоначалното им предложение, което ние гласувахме с протоколно 

решение. След това на 26 октомври с вх. № ПВРНС-04-1-37/2 и вх. 

№ ПВРНС-04-1-37/2 те правят две предложения за актуализация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И тази екселска 

таблица „Работен файл секции 26 октомври“…  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, не. Гледай на 27 октомври таблица 

„ЦИК с корекции“. Тя е финалната таблица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как да разбера кои 

са предложенията им?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са маркирани в различен цвят в 

таблицата. И на всяко пише от кое предложение идва. В началото ги 

няма, затова не се вижда. Първото предложение е за Гърция.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На 27 октомври има 

работна таблица ЦИК с корекции. Оттук кое гледаме?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всичко, което е маркирано в цвят. На 

всяка промяна пише от кое предложение идва.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако е това, което пише в писмото, 

предложенията са, защото ДКП-тата и българската общност са 

преценили.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз имам 

следния въпрос. Примерно, гледам шеста позиция: секционна 
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комисия Австралия, Сидни. По предложение от 26-27-5. Какво 

означава това? Предложението е от 26 октомври ли?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това означава, че предложението е от 

26 октомври.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И „-27“ какво е? 

Просто, ако има някаква легенда, кажи кое какво означава, за да се 

ориентирам.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За съжаление, в такъв вид са го 

изпратили. Това в крайна сметка означава, че предложението е да се 

увеличи с двама души.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това го разбирам, че 

искат да станат пет, тоест да се намалят с двама.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да се увеличат с двама.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те са били трима 

ли? Не е вярно.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са били седем, да. Точно така – 

червеното е намаление.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И аз това казвам, че 

тук е да се намалят.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Жълтото е увеличаване. Защото има и в 

жълто надолу.  

Има и в синьо, което не знам какво е.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Таблицата я донесоха преди малко.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви за 

около пет минути за запознаване, без да прекъсваме заседанието, с 

таблицата, която гледаме в момента.  

Колега Томов, аз имам въпрос към Вас. В общия файл само 

тези ли са предложенията на Министерството на външните работи за 

промяна в броя на членовете на секционни комисии – тези 7 места?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, те са три отделни предложения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А тази табличка от 

26 октомври 2021 г. е с едно писмо?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: От едно писмо, да. Има още две писма. 

Би трябвало и те да са отразени в този файл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Дано да е 

последният файл.  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че започнат ли консултациите, 

повече промени не трябва да правим, освен ако няма някакви 

изключителни събития.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по така направеното предложение?  

Подготвената таблица, доколкото разбрах от господин Томов, 

отразява всички предложения на Министерството на външните 

работи по промени в състава на секционните избирателни комисии, 

като може би от таблицата трябва да отпаднат някои забележки, 

които според мен са записани от сътрудника, който работи по 

гласуване извън страната, за ползване на членовете на Централната 

избирателна комисия.  

Тази таблица ли ще се изпрати на партиите и коалициите, 

които ще участват утре в консултациите? Те ще имат ли информация 

къде са направените промени, за да могат да се ориентират по-лесно, 

ако тази таблица ще им се изпраща отново?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моето предложение е тя да им бъде 

представена на диск и принтвана. Да бъде подготвена в една папка 

утре за началото на…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен това ще 

забави целия процес, защото, доколкото разбирам, те работят върху 

един файл, за да са в готовност утре за консултациите. Ако това ще 

им се предоставя утре, по-добре тази вечер да им се изпрати, за да 

работят по него и наистина да е финално. И оттук насетне 

Министерството на външните работи, ако имат някакви 

предложения, да са ги направили своевременно. Не може всеки ден 

да се променят такива важни въпроси.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Повече въпроси не трябва да има, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, под формата 

на реплика към част от Вашето изказване, считам, че ние не можем 

да очакваме от партиите Централната избирателна комисия днес в 

деня, часове преди консултациите, да изпраща непрекъснато някаква 

нова и нова информация на партиите и едва ли не утре на 

консултациите те да са я съобразили. Според мен това е 
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недопустимо. Дори и да им я пратим, не можем да очакваме партиите 

да са се съобразили утре с нея.  

Аз лично считам, че партиите, колкото и да е важно 

гласуването извън страната, колкото и да са важни консултациите, 

макар и да биха могли да се справят, ние некоректно подхождаме 

към участниците в изборите – десет часа преди консултациите 

непрекъснато да даваме нова информация и да очакваме те да са в 

услуга на ЦИК. Напротив, идеята, не го казвам към председателя, 

просто идеята беше ние да ги улесним като им пратим някакви 

файлове, някаква заготовка.  

Аз оттук насетне считам, че каквото и да донесат утре 

партиите, би следвало да го приемем, да им дадем срок, ако не са 

готови, с цел обезпечаване на СИК извън страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам тази позиция…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това беше реплика 

донякъде към мен и аз ще ползвам дуплика по Правилника.  

Аз не съм имала предвид да им го изпратим и да очакваме те 

утре сутринта да са готови по тази таблица. Естествено че каквото 

донесат утре, ние сме длъжни да го приемем, но, доколкото си 

спомням, на работна група вчера и онзи ден сме си определили срок 

30 октомври, до който партиите да представят окончателно своите 

предложения, ако има някакви промени по тях, макар че не бих 

казала, че този е окончателен срок, защото и след него може да се 

наложат промени. Но така или иначе, за да могат да разполагат с 

информацията… Ако утре сутринта им го дадем в папка, какво ще 

произведе това? Нищо.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мога ли да отговоря на последния Ви 

въпрос? Все пак нека си дадем сметка, че единствената промяна 

между това, което партиите имат и знаят, и този вариант е в броя на 

членовете на секционните комисии в 5-6% от секциите. Всичко друго 

съвпада. Утре на консултациите ще правим всички заявки на 

партиите и моето предложение е да го имат като работен материал, с 

който да се работи по време на консултациите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че в конкретния случай с 

оглед дискусията, която правим, по повод предложение на Работна 

група „Избори“, не разбрах наша техническа грешка ли е, не засяга 

по никакъв начин участниците на изборите, а именно партиите – 

тяхното участие и правото им да предлагат членове на секционни 

избирателни комисии извън страната. И тези срокове, които ние си 

поставяме – работни или неработни, да, добре е да поставяш 

дисциплиниращ срок, когато ти самият си изряден. В случая 

Централната избирателна комисия, фактът, че към 18,20 ч. преди 

консултациите обсъждаме вариант за увеличаване или промяна в 

числения състав, по всякакъв начин дерогира каквито и да било 

работни срокове, които ние сме си поставили, видите ли пък  

партиите да ги задължим да ги представят до 30-и.  

Моето лично мнение е, че партиите имат законовото право и 

привилегията, дори да не са готови, дори да не се справят в този 

работен срок, да им приемем и зачетем предложенията.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ние няма да върнем никакво 

предложение на партиите.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тези работни срокове, дето си ги 

поставяме... Има ли предложение на партия – партията има прало, 

без значение коя е. Съжалявам много.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз с друго, Дани, няма да се съглася – 

не мисля, че можем да твърдим, че ЦИК нещо не се е справила добре 

и че не се е подготвила за консултациите. Все пак ще припомня, че 

последното от тези три предложения на Външно министерство е от 

16,00 ч. Сега е 18,20 ч.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте за 

реплика.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз го казах, когато правихме 

работна почивка преди малко, но считам, че под формата на реплика, 

колега Томов, мога да кажа, че мотивът, че някоя от институциите, 

отговорна по някакъв начин за произвеждането на избори, водеща е 

Централната избирателна комисия. Това, че ние с оглед да улесним 

процеса, дадохме възможност Работна група „Избори“ да предостави 

предложения за числени състави и традиционно вече с оглед 

последните избори се съобразяваме с предложенията, в никакъв 
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случай не означава и не би могло да бъде мотив едва ли не, че видите 

ли дошло писмото преди известно време и ние затова закъсняваме.  

Още повече, чета в едно от писмата, защото не бива и да 

казваме, че Министерството на външните работи не си е свършило 

работата, чета в едно от писмата, че са установени 60 разминавания с 

предложенията им, направени в няколко последователни дати. Така 

че аз лично няма да търся къде е причината, но считам, че в крайна 

сметка ЦИК определя колко да бъдат съставите на СИК извън 

страната.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Момент! Нека уточним нещата, защото 

така, както го казвате, може да създаде погрешно впечатление. 

Дочетете фразата, която цитирахте: „Установихме около 60 

разминавания с подаваните от нас актуализирани предложения от 25-

и, 26-и и 27-и. Да, след първоначалното им предложение на 24-и има 

три нови и ние, между другото, обсъждахме въпроса дали да 

финализираме въпроса с едно изменение на първоначалното им 

предложение. Да, предложенията на 25-и, 26-и и 27-и сега обединени 

ги докладвам. Иначе трябваше да вземаме, което нямаше да е по-

добър вариант, три поредни протоколни решения, ако ще ги 

уважаваме едно по едно. Но няма разминавания с първото им 

предложение от 24-и в това, което сме подготвили – това исках да 

кажа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Факт е и с това завършвам, че 

Централната избирателна комисия следва, когато провежда някакви 

процедури, в които има правомощия и по които е водеща, да създава 

стабилност и сигурност. Фактът, че ние самите се убеждаваме къде 

били разминаванията и актуализиранията в различни писма и 

обсъждаме, отново казвам, десет часа преди консултациите какъв да 

бъде численият състав, по мое мнение създава изначална 

нестабилност.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

въпрос има ли други изказвания?  

Господин Томов, Вашето предложение беше да одобрим този 

списък?  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да одобрим този списък като с 

протоколно решение приемем тези промени в числения състав на 

секционните избирателни комисии, които обсъждаме.  

По отношение на изпращането на таблицата на партиите аз 

съм съгласен да ги изпратим тази вечер. Няма проблем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго 

предложение?  

Подлагам на гласуване предложението, направено от 

господин Томов, с протоколно решение да одобрим числения състав 

на секционните избирателни комисии в избирателните секции за 

гласуване извън страната и изпратим тази таблица на партиите и 

коалициите, които ще участват утре в консултациите, за сведение. 

Като им укажем в каква част тази таблица се различава от 

предходната, която са получили, за тяхно улеснение.  

Моля, режим на гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка 

Ганчева).  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Най-горният екселски файл в моята 

папка е въпрос, който обсъждахме и в работна група, за 

разпределението на машините за секциите, в които трябва да има 

машинно гласуване извън страната.  

Точното изчисление на всички секции, в които трябва да има 

машини, по един от двата признака – 300 или повече гласували на 

парламентарните избори на 11 юли 2021 г., или подадени 300 или 

повече заявления за гласуване сега. Съответно в колона G са описани 

случаите, когато са подадени заявления за гласуване, които са 

достатъчни, за да бъде секцията машинна, а в колона I – сравнително 

редките случаи, в които имаме над 300 или повече подадени 

заявления за гласуване. В средната колона между  тези две – колона 

H, са описани секциите, които отговарят на едно от двете или на 

двете условия: или да са гласували 300 или повече хора в изборите на 

11 юли 2021 г., или да са подадени повече от 300 заявления.  
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Предложението, което обсъждахме в работна група, е в тези 

секции, които общо са 207 на брой, да има по две секции във всяка от 

тях. Съображенията, свързани с това, са следните. Всъщност, за 

разлика от България, където законът ни задължава да осигурим 

машинно гласуване там, където има 300 имена в избирателния 

списък, и много често това надхвърля възможната максимална 

активност за съответната секция, извън страната ситуацията е съвсем 

друга. На изборите на 11 юли 2021 г. гласуваха сравнително по-

малко хора, всъщност това бяха парламентарни избори в България с 

най-малка активност. Логично е да се очаква, че е възможно 

активността да бъде по-висока и да гласуват повече, даже в някои 

случаи много повече от 300 човека в съответните секции. Същото 

важи по отношение на заявленията. Обичайната практика е броят на 

гласуващите да е значително по-висок от броя на подалите 

заявление.  

От тази гледна точка дори при 300 избиратели, гласували или 

подали заявления, бих предложил да счетем за уместно, че при 

положение че имаме такава техническа възможност, и в момента 

имаме, е добре да осигурим две устройства за машинно гласуване.  

Затова предлагам схема, в която на 207-те секции, в които би 

трябвало да има машинно гласуване, да монтираме навсякъде по две 

машини. Общият брой машини, които биха били използвани тогава, 

са 414. Списъкът на тези секции е в колона H на файл, в който 

фигурират всички секции по Решение № 792 и Решение № 801.  

Предложението ми е да гласуваме да има по две машини в 

посочените секции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз гледам 

тази таблица с всичките колони, както докладва господин Томов, но 

ми прави впечатление, че има секции, където са гласували 320 на 

предходните парламентарни избори, и там е предвидена 1 машина, а 

пък където са гласували 330 – 2.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако възприемем принципа, 

навсякъде, където има машинно гласуване, ще има по две машини – 

дали ще бъдат 300, дали е 305, дали е 320.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

предложение има ли изказвания?  
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Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това, което предлага господин Томов, 

аз го предлагам като принцип, ако го въведем, защото наистина, за да 

не се наложи в момента, в който ще има повече желаещи да гласуват, 

комбинирано гласуване не може да има по закон, а това означава да 

бъдат ограничени в изборния ден, така че аз приемам това 

предложение. Но на място, където имаме 347 заявления, е 

пропуснато според мен да има определена машина, или машини. 

Това е Анкара, община Пурсаклар. Има 347 заявления. Вярно е, че на 

11 юли 2021 г. са гласували 251 избиратели, на 4 април – 375, но 

броят на заявленията е над 320.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения за друго място, като се запознахте с всички числа в 

таблицата?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При положение че установихме, че има 

още едно място, в което са подадени над 300 заявления, и това е 

секция№ 325800578 Анкара, община Пурсаклар, кв. Тепебашъ, би 

трябвало да я включим и нея, имаме машини за това. Предлагам тя да 

бъде добавена в този списък и общият брой на машините да стане 

416.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В 208 секции.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В 208 секции.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Не виждам.  

Колеги, в такъв случай моля, режим на гласуване да одобрим 

с протоколно решение в 208 секции извън страната, посочени в 

таблицата, да има по две машини за гласуване, като списъкът с тези 

избирателни секции, да бъде публикуван на интернет страницата на 

Централната избирателна комисия и да бъдат изпратени на 

изпълнителя по логистичното и техническото обслужване „Сиела 

Норма“, и на Министерството на външните работи.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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Заповядайте, господин Георгиев, в Административни 

преписки.  

 

Точка 4. Доклади по административни преписки.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали е подготвен 

проект за решение за извършване на замяна в Районна избирателна 

комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, поради внезапно 

заболяване на досегашен член на Районната избирателна комисия. 

Проектът е с № 821.  

Постъпило е заявление от Иво Ников – упълномощен 

представител на коалиция „Демократична България – Обединение“ с 

предложение за временно освобождаване на Георги Илиев Георгиев 

– член на РИК 10 изборен район – Кюстендилски, и на негово място 

да бъде назначен Петър Димов Дингозов до завръщането на Георги 

Илиев Георгиев. Към молбата са приложени заверено пълномощно 

от представляващите коалицията в полза на Иво Николов Ников, 

декларация и заверено копие от дипломата за завършено висше 

образование на Петър Димов Дингозов.  

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и във 

връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс предлагам Централната 

избирателна комисия да реши: назначава за член на РИК в Десети 

изборен район – Кюстендилски, Петър Димов Дингозов на мястото 

на Георги Илиев Георгиев, до завръщането на титуляра. На 

заместващия член на РИК да се издаде удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение?  

Моля, режим на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, това Решение е № 816-ПВР/НС.  

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия. Насрочвам следващото за утре – 

28 октомври 2021 г. от 10,30 ч.  
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Колеги, припомням, че от 10,00 ч. са насрочени 

консултациите с парламентарно представените партии и коалиции за 

съставите на секционните избирателни комисии извън страната, а от 

14,00 ч. имаме работна среща с „Информационно обслужване“, на 

която ще ни представят тяхното предложение по компютърната 

обработка на резултатите от гласуването в изборите на 14 ноември 

2021 г. Благодаря.  

 

(Закрито в 18,45 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

       Камелия Нейкова  

 

    СЕКРЕТАР:  

       Севинч Солакова  

 

 

Стенографи:  

  Силвия Михайлова 

 

Нина Иванова  

 


