
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 113 

   

На 28 октомври 2021 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

Д  н  е  в  е  н    р  е  д: 

 

1. Машинно гласуване. 

 Докладва: Емил Войнов 

2. Медийни пакети. 

 Докладва: Димитър Димитров 

 3. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г. 

 Докладват: Цветанка Георгиева и Любомир Георгиев 

4.  Проект на решение относно насрочване на местни частични 

избори в с. Твърдица, общ. Бургас. 

 Докладва: Елка Стоянова 

5. Гласуване извън страната. 

 Докладва: 

6. Доклади по административни преписки. 

 Докладват: Севинч Солакова, Елка Стоянова, Силвия 

Стойчева, Любомир Георгиев, Гергана Стоянова и Красимир Ципов 

7. Доклади  по дела, жалби и сигнали. 

 Докладват: Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева и 

Росица Матева 

8. Разни. 

 Докладват: Гергана Стоянова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева,  Димитър Димитров и Цветанка Георгиева 
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9. Проект на Решение за изменение на Решение № 749-

ПВР/НС от 15.10.2021 г.. 

 Докладва: Димитър Димитров 

10. Проект на решение за опаковане на изборните книжа. 

 Докладва: Емил Войнов 

11. Проект на решение за приемане на Методически указания 

за гласуване в страната. 

 Докладва: Емил Войнов 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Росица Матева, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов,  Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева.    

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател.  

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:  Добър ден, колеги! 

Девет членове на ЦИК сме в залата. Налице е необходимият кворум 

за провеждане на заседание. 

На днешното заседание присъства госпожа Енира Броницкая 

от Мисията на ОССЕ и Ирина Дякова. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред. (Изчита 

дневния ред.) 

Имате ли предложения за допълване на  дневния ред? 

Господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Моля да ме включите в т. „Разни” 

Други? Няма. 

Колеги, моля, режим на гласуване  по така предложения 

проект на дневен ред. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева ), против – 

няма. 

Преди да започнем по дневния ред, Ви информирам, че днес 

от 10,00 ч., както знаете, бяха насрочени консултации за съставите 

на СИК извън страната. Консултациите започнаха навреме. От 

страна на ЦИК в момента присъстват господин Томов и госпожа 

Стоянова. От всички парламентарно представени партии и коалиции 

в 46-ото НС има представители, както и представители на партии и 

коалиции, които имат регистрирани кандидати, МВнР също имат 

свои представители. 

Преминаваме към точка първа от дневния ред. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.. 

Уважаеми колеги, във връзка с наше протоколно решение от 

вчера днес в 10,00 ч. получихме от „Сиела Норма” три броя CD 

носителя, съдържащи сорс-код на финалната версия на софтуера, 

който ще се използва за изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и при 

евентуален нов избор за президент. От тези 3 CD носителя два са 

предназначени за ДАЕУ, един за ЦИК. Приемо-предавателните 

протоколи (ППП) са с номера ЦИК-06-29-35 и ЦИК-06-29-36. С 

другия ППП предадохме два от CD носителите на ДАЕУ. 

В тази връзка предлагам този CD носител, предназначен за 

ЦИК, да го предадем на IT експертите с ППП, за да установят 

съдържанието му. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В ППП вписано ли 

е, че дисковете са с идентично съдържание? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, вписано е, че са с едно и също 

съдържание. (Говори на изключен микрофон.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по предложението на господин Войнов? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази декларация кога дойде - че и трите 

диска са с едно и също съдържание? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Част от ППП, 

доколкото разбрах. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, вписано е в ППП. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Защо са три? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Два са за ДАЕУ и един за нас. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Искахме от „Сиела Норма” да ни каже 

има ли разлика между първия и втория, защото ги получихме на 

порции. В един момент получаваме писмо, в което се казва: „Нищо, 

че сме ги пращали на порции, те са идентични”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото си 

спомням, вчера изпратихме писмо да ни посочат причините, поради 

които предаденото в петък се налага да бъде предадено втори път. 

Очевидно има някаква непълнота или причина. Още не е получен 

отговор на това писмо на ЦИК, а днес са предадени новите дискове, 

този път три. Какво е тяхното съдържание мисля, че към момента 

никой няма информация. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Пристигат на порции и не е ясно защо 

пристигат така. И дойде потвърждение, че били идентични двата или 

трите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, 

моля да поясните за идентичността за кои дискове се отнася. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Към коя дата е потвърдено това? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във вчерашното писмо, което докладвахме 

и изпратихме на „Сиела Норма” попитахме да ни дадат обяснение 

защо в петък са ни предали едно, а сега искат и предават друг 

софтуер, какви са разликите в тези два софтуера. Във връзка с това 
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днес ги поканихме да ни предадат новия софтуер, който се състои от 

три диска. Те са идентични по съдържание. Два от тях са поискани 

от ДАЕУ. Дисковете са еднакви, но от ДАЕУ искат два броя. На нас 

са ни предоставили третия. 

Отговор на писмото ни с въпроси защо първия път са ни 

предали друг софтуер още не сме получили. Чакаме го с интерес. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ:  Едно не стана ясно: защо ни дават три, 

без да е ясно како е ставало преди това. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на Емил Войнов – да се предаде диска на IT 

експертите, чиито услуги ползваме по въпроси, свързани със 

софтуера за машинно гласуване, моля за протоколно решение да им 

бъде предаден с ППП, за да извършат проверка на съдържанието и 

запознаят с доклад или становище ЦИК във възможно най-кратък 

срок. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева,  Цветанка Георгиева и), против 

– 1 (Ерхан Чаушев). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-04-221 от 27.10.2021 г. от МВнР и е във връзка със 

списъка от 176 лица, който им предоставихме за проверка. Те са 

извършили такава и са установили, че за 21 лица е установено 

наличие на криминални прояви. В тази връзка предлагам да 

изпратим две писма. В първото до „Сиела Норма” да изпратим 

списък на лицата, които въз основа на извършена проверка от МВР 

не следва да се допускат до склада с машините за машинно 

гласуване, с приложение. И писмото, и списъкът са в моя папка от 

днес. 

Второто писмо предполагам да е до министъра на 

вътрешните работи с копие до „Сиела Норма”, с което да ги 

уведомим, че проверените лица от предоставения списък с писмо със 
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съответен изходящ номер, за което не са установени данни за 

наличие на криминални прояви, следва да бъдат допускани до 

склада на „Карго Партнерс”, считано от 1.11.2021 г. И това писмо е в 

моя папка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли се с писмата до „Сиела Норма”, с приложението към писмото? И 

с писмото до министъра на вътрешните работи? 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  А за тези, които не се допускат, 

уведомяваме ли шефа на  жандармерията? С отделно писмо? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Писмото е до МВР 

с копие до „Сиела Норма”. Мисля, че с оглед бързина дали да не го 

сложим жандармерията. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  За тези, които не се допускат, е 

изпратено само до „Сиела Норма”. Жандармерията трябва да знае. 

МВР ги имат, но пред „Карго Партнерс” трябва да имат отделен 

списък. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Писмото до 

министъра на вътрешните работи според мен трябва да се адресира и 

до господин Гребенаров с оглед бързина. И в текста да се добави и 

списъкът на лицата, които не следва да бъдат допускани в склада.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И двете писма – с копие до жандармерията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не в копие, 

адресатът да е Гребенаров.  

Колеги, имате ли други предложения? Моля, режим на 

гласуване за изпращането на писмата с приложения списък на 

лицата, които не следва да бъдат допускани до склада, до министъра 

на вътрешните работи, до господин Гребенаров – началник на 

жандармерията, и с копие до изпълнителния директор на „Сиела 

Норма”. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

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

Георгиева), против – няма. 

Колеги, продължаваме с втора точка от дневния ред. 

 

Точка 2. Медийни пакети. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

председател. 

Колеги, ще докладвам 7-8 договора, които са пристигнали 

при нас с предложение да ги утвърдим, за да започне изпълнението 

им. 

Първият е № ПВР-24-160 от 27.10.2021 г. между Българско 

национално обединение (БНО) и „Селевкиди” ЕООД. Това са 

собствениците на Горещо.НЕТ. Договорът е на стойност 10 008 лв. с 

ДДС. Предлагам да одобрим този договор. Сумата е налична в 

пакета на БНО. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложенията за този договор на БНО за ползване на средства от 

медиен пакет имате ли въпроси? Няма. Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Следващия договор, който 

предлагам да утвърдим, е с вх. № ПВР-24-159 отново между БНО и 

„Селевкиди” ЕООД. Изпълнителят ще бъде уебсайт Разкрития.ком. 

Сумата с ДДС е 10 008 лв. и е налична в пакета. Предлагам да 

одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

следващия договор за партия БНО, налични са средства по 

партидата на партията, моля, режим на гласуване. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-696 от 27.10.2021 г. 

Партия на зелените е сключила договор със сайт Еко новини-те. 

Стойността на договора е 3000 лв. с ДДС. Предлагам да одобрим 

този договор.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложения договор между Партия на зелените и Еконовини-те за 

ползване на средства от медиен пакет имате ли въпроси към 

докладчика? Моля, режим на гласуване . 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против 

– няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  Следващият договор отново е на 

Партията на зелените с Фреш радио Груп. Входящият № е НС-24-

695 от 27.10.2021 г. Стойността на договора е 4986,96 лв. Сумата е 

налична в пакета. Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения или въпроси? Няма. Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:  С вх. № 24-697 от 27.10.2021 г. е 

постъпило предложение да одобрим договор между ПП „Правото” и 

Едноличния търговец „Трета възраст” – печатно издание. 

Стойността на договора е 2386,80 лв. с включен ДДС. Сумата е 

налична в пакета. Моля да го одобрим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме одобряването на договора между ПП „Правото” и „Трета 

възраст” за ползване на средства от медиен пакет. Налични са 

необходимите средства. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме с договор с вх. № 

ПВР-24-698 с предложение от Патриотичен фронт – НФСБ, БДС-

Радикали и БНДС „Целокупна България“, което желае да ползва 

3600 лв. с ДДС и се е договорил тези пари да бъдат използвани от 

„Инвестор.БГ” в ефирното време на „България Он Еър”. Предлагам 

да одобрим договора. В пакета има такава сума. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

одобряване на този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор с вх. № ПВР-

24-161 от 27.10.2021 г. се предлага да бъде реализиран от „Инвестор 

БГ”. Този път заявителят е ПП „Глас народен”. Общата стойност с 

ДДС е 4000 лв. Сумата е налична в пакета. Предлагам да одобрим 

договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по този договор? Ако няма, моля да гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-162 е постъпило 

предложение да одобрим договор между Инициативен комитет 
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Цвета Кирилова - Георги Тутанов”, сключен с БГ Прес Он лайн и 

„Буревестник” БГ. Това са радио „Буревестник” и сайт със същото 

име. Стойността на договора е 18 335,80 лв. с ДДС. Предлагам да 

одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

гласуване на този договор между Инициативен комитет и 

съответната медия. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният от серията договори е 

между ЕТ „Трета възраст” и ПП „Правото” на стойност 1208,84 лв. с 

включен ДДС. Това е последният от днешната серия договори, които 

предлагам да одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за 

одобряване на този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, преминаваме към трета точка. 

 

Точка 3. Проекти на решения за регистрация на наблюдатели 

в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам проект на решение за регистрация на 

наблюдатели от Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и 

демократични избори” (ГИЗДИ) за участие в  изборите за президент 

и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14.11.2021 г. Постъпило е заявление с вх. № 82 от 27.10.2021 г. от 



11 

 

Сдружението, подписано от представляващия Михаил Мирчев и 

подадено чрез Надежда Гологанова. Сдружението е регистрирано с 

Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите. 

Към заявлението съответно са приложени пълномощно от 

представляващия Михаил Мирчев в полза на Надежда Гологанова, 

пълномощно от представляващия в полза на 12 упълномощени 

представители, списък с имената и ЕГН на упълномощените 

представители, които са посочени като наблюдатели за страната, 

представен на хартиен носител и в електронен вид – на технически 

носител в EXEL формат, и декларации по образец – Приложение 45-

ПВР/НС от изборните книжа – 12 броя. Извършена е проверка на 

лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели, от 

която е видно, че 11 от тях отговарят на изискванията на ИК, а за 

едно лице са установени несъответствия. Предвид на това, че са 

представени изискуемите документи, предвид резултатите от 

проверката и на база правните основания предлагам на ЦИК да 

реши: Регистрира за наблюдатели за страната 11 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданска инициатива за свободни 

и демократични избори” (ГИЗДИ) по списък, приложен по-надолу. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър и 

да им се издадат удостоверения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение, докладван от госпожа Георгиева, имате ли изказвания 

или предложения? Моля, режим на гласуване относно регистрация 

на наблюдатели от Сдружение ГИЗДИ за участие в изборите на 

14.11.2021 г. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и  Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Номерът на решението е 817-ПВР/НС. 
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Следващ докладчик е господин Георгиев. Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Благодаря. 

В папката с мои инициали с № 824 е предложението за 

решение относно регистрация  на Сдружение „Достойнството на 

един народ” (ДЕН) за участие с наблюдатели в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 г. Постъпило е заявление с вх. № 13 от 

27.10.2021 от Сдружение ДЕН, представлявано от Найден 

Зеленогорски, подписано от упълномощения представител Боян 

Василев Чобанов, българска неправителствена организация. 

Заявлението е за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за 

народни представители и за президент и вицепрезидент на 

републиката на 14.11.2021 г. Към заявлението са приложени 

пълномощно от представляващия в полза на Боян Василев Чобанов, 

пълномощно от упълномощеното лице Боян Чобанов към един 

представител на Сдружението, един брой декларация по образец. От 

електронната разпечатка на Агенцията по вписванията по ЕИК на 

Сдружението е видно, че то е вписано в Търговския регистър, 

Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и е определено 

за извършване на дейност в обществена полза. В заявлението и в 

приложения списък е предложено за регистрация като наблюдател 

едно лице за страната.  

На 27.10.2021 г. в ЦИК е получено писмо по електронната 

поща от „Информационно обслужване” за извършена проверка на 

лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от ДЕН 

за участие в изборите на 14.11.2021 г. Проверката установява, че към 

датата на регистрацията лицето отговаря на изискванията на ИК, 

включително и на т. 21 от Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. 

на ЦИК. Като взе предвид, че са представени всички изискуеми 

документи, както и резултата от проверката, на основание 

съответните членове от ИК и Решение № 580 на ЦИК, предлагам 

ЦИК  да реши: Регистрира Сдружение „Достойнството на един 

народ” (ДЕН) за участие с наблюдатели в изборите за президент и 
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вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

14.11.2021 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. На регистрирания 

наблюдател да се издаде удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

от доклада на господин Георгиев изчерпателно стана ясен проектът 

на решение. Ако нямате предложения по текста, подлагам на 

гласуване проекта на решение относно регистрация на Сдружение 

„Достойнството на един народ” (ДЕН), за участие с наблюдатели в 

изборите. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Номерът на решението е 818-ПВР/НС. 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, в моя папка от днес ще 

видите проект относно регистрация на Сдружение „Институт за 

развитие на публичната среда” за участие с наблюдатели в изборите 

за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14.11.2021 г. Постъпило е заявление с вх. № 12 от 

27.10.2021 г. от горепосоченото Сдружение, представлявано от 

Диана Василева Ефтимова за регистрация за участие с наблюдатели 

в изборите на 14.11.2021 г. Към заявлението са приложени 

пълномощно от Диана Василева Ефтимова – председател на УС, в 

полза на 18 лица – представители на Сдружението, декларации по 

съответен образец 18 броя, списък с имената и ЕГН на изрично 

упълномощени от Сдружението лица, които да бъдат регистрирани 

като наблюдатели в изборите на 14.11.2021 г., като списъкът е 

представен на хартиен носител и в електронен вид на технически 

носител в EXEL формат. От електронната разпечатка от Агенцията 
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по вписванията, Търговския регистър и Регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел по ЕИК на Сдружението е видно, че то е 

определено за извършване на дейност в обществена полза. 

Заявлението и списъкът на упълномощените лица са предложени за 

регистрация като наблюдатели в страната 14 лица и извън страната 4 

лица. ЦИК приема, че е спазено изискването на т. 3.1 от Раздел I на 

Решение 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. на ЦИК, което се установява 

от извлечението на Агенцията по вписванията за Сдружението. На 

27.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронна поща писмо от 

„Информационно обслужване” АД за извършена проверка на лицата, 

предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение 

„Институт за развитие на публичната среда”. Проверката на лицата 

от приложения към заявлението списък установява, че към датата на 

регистрацията всички лица отговарят на изискванията на ИК и 

Решението на ЦИК. С оглед на гореизложеното и съответните 

основания от ИК и решението на ЦИК от 23.09.2021 г. предлагам на 

вниманието Ви следното Решение: Регистрира Сдружение 

„Институт за развитие на публичната среда” за участие с 

наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. като 

българска неправителствена организация. регистрира като 

наблюдатели 18 упълномощени представители на Сдружението. 

Следва изброяване на съответните 18 имена на лицата със съответни 

ЕГН. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения. 

Моля да подложите проекта на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с този проект на решение. Те са 14 за страната и 4 за 

извън страната. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, една автокорекция. В 

диспозитива: „Регистрира Сдружението „Институт за развитие на 

публичната среда” за участие с наблюдатели в страната” следва да се 

добави и „извън страната”, тъй като в таблицата са посочени 4 имена 

за извън страната. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме проекта на това Решение за регистрация на Сдружение 

„Институт за развитие на публичната среда” за участие с 

наблюдатели. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

Решението е № 819-ПВР/НС. 

По следващата точка докладчикът е извън залата. 

По точката „Гласуване извън страната” може би ще има 

доклад, когато  колегите, ангажирани с консултациите, се 

присъединят към заседанието. 

Преминаваме към шеста точка. 

 

Точка 6. Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Благодаря. 

Уважаеми колеги, на първо място ще докладвам писмо до 

Районна прокуратура (РП) – Ихтиман, във връзка с писмо от Главна 

дирекция ГРАО, което получихме № ЧМИ-04-7 от 25.10.2021 г. с 

данни за гласували лица в нарушение на ИК на частичните избори за 

кмет на кметство Вакарел. За три лица са установени такива данни. 

Видно от представените доказателства от писмото на ГД ГРАО за 

две от тях се установява, че имат настоящ адрес, но не са подали 

заявление за вписване по настоящ адрес във Вакарел. Третото лице 

има настоящ адрес извън страната. За трите лица изпращаме пълния 

набор от доказателства, заверено копие на списък с трите имена на 

гласувалите в частичния избор, както и обръщаме внимание на 

указанията, които следва да имат предвид с оглед на ползваните 

съкращения, и всички други наши уточнения във връзка с 

избирателните права в местните избори. Проектът на писмо е във 

вътрешната мрежа. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете. Има ли предложения? Няма. Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа има проект на писмо до кметовете на общини с копие до 

всички РИК, както и до Националното сдружение на общините. С 

оглед на това, че в събота, на 30.10.2021 г. изтича срокът за подаване 

на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, за 

гласуване по настоящ адрес и за подаване на заявления за 

снабдяване с удостоверения за гласуване на друго място от лицата, 

които имат право на това по ИК, предлагам да изпратим до всички 

кметове това писмо с указание кметовете да организират дежурства 

в общинските администрации до 18,00 ч. на 30.10.2021 г. Моля да го 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до всички кметове на общини, които да 

съобразят работата на общинските администрации със срока за 

подаване на заявленията за гласуване на друго място и за гласуване 

по настоящ адрес. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам писмо, което сме 

получили от Дирекция „Национална полиция”, подписано за 

директор от ст. комисар А.         И.       , във връзка със задълженията 

на МВР да осъществяват охраната на обществения ред при 

произвеждането на изборите, както и непрекъсната охрана в процеса 

при отпечатване на хартиените бюлетини, доставката им до 

областните центрове и до общинските администрации, включително 
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предаването на СИК, помещенията в деня преди изборите и в 

изборния ден, както и след предаването от комисиите по чл. 287, 

ал. 7. Охраната на машините се осъществява както в склада за 

съхранение, така и по време на транспортирането и доставката им до 

СИК и тяхното връщане до склада, определен от ЦИК. 

Конкретният въпрос, който се поставя пред ЦИК, смея да 

кажа, че за първи път се поставя такъв въпрос, свързан с охрана на 

всички помещения и на целия изборен процес от страна на МВР, е да 

се дадат указания относно срока, в който предадените  на комисиите 

по чл. 287, ал. 7 от ИК изборни книжа и материали следва да са под 

полицейска охрана. Предлагам да изпратим това писмо до 

Националното сдружение на общините с искане за изразяване на 

становище както от Националното  сдружение, така и от кметовете 

на общини в най-кратък срок. Писмото да бъде адресирано и до 

кметовете на общини, и до Националното сдружение, но ще търсим 

съдействието на Сдружението за по-бърза комуникация, за да можем 

да се снабдим със становището им  наистина в най-кратък срок. Ще 

предложа по въпроса да има работна група 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и  Цветанка Георгиева), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Има няколко докладни записки в 

изпълнение на протоколно решение на ЦИК за събиране на оферти с 

оглед необходимостта от доставка на офис консумативи и други 

материали, канцеларски материали, санитарно-хигиенни материали. 

Представени са от директора на Дирекция „Администрация” 

докладни № ЦИК-09-429, ЦИК-09-430 и ЦИК-09-431 всичките от 

26.10.2021 г. Представени са съответните оферти, получени по 

искане на администрацията за доставката на тези материали. 
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По отношение на офис консумативите и други материали се 

предлага да бъдат доставени от „Адвансед Бизнес Системи” ЕООД 

на стойност 2803,98 лв. без ДДС. Видно от сравнителната таблица, 

тази цена на заявените офис консумативи и други материали е най-

ниска. С оглед на това, че направените разходи досега са под 30 хил., 

и тази доставка, поръчка може да се възложи директно. Има налични 

средства по бюджета на ЦИК. Предлагам да одобрим направеното 

предложение от директора на Дирекция „Администрация” за 

доставка на офис консумативи и други материали от посоченото 

дружество. Представен е и контролен лист от финансовия 

контрольор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

въпроси по този доклад? Моля, режим на гласуване  по 

предложението за купуване на офис консумативи и други материали, 

необходими за дейността на ЦИК въз основа на докладна записка на 

директора на Дирекция „Администрация”. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия 

Стойчева ), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Следващата докладна е за 

канцеларски материали. Отново са представени всички оферти, 

постъпили в ЦИК. Представена е и сравнителна таблица от служител 

– приложение към докладната записка на директора на Дирекция 

„Администрация”. Предлага се „Адвансед Бизнес Системи” ЕООД 

да бъде фирмата, на която да се възложи доставката на 

канцеларските материали. Предложената цена е 9251,90 лв. без ДДС. 

Тъй като има две други оферти, които са с по-ниска цена, видно от 

докладната записка, това са и мотивите за предложението, „Алегро 

2000” ООД и „Офис Макс” ООД не са посочили модела хартия, а 

ние сме поискали това като изискване в нашето писмо до тях. В тази 

връзка предлагам да одобрим направеното предложение от 

директора на Дирекция „Администрация” да се закупят 
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канцеларските материали от дружеството „Адвансед Бизнес 

Системи” ЕООД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме одобряването на това предложение за осигуряването на 

канцеларски материали. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева ), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Последната докладна е за 

санитарно-хигиенните материали. Както и по предишните докладни, 

и тук има приложен контролен лист от финансовия контрольор. 

Представени са като приложение получените оферти, включително е 

приложена обобщена сравнителна таблица на представените оферти. 

Предложението е „Адвансед Бизнес Системи”  ЕООД да достави 

санитарно-хигиенните материали. Стойността на поръчката е 

1795,96 лв. без ДДС. Предлагам да одобрим предложението на 

директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението за купуване на санитарно-хигиенни материали, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова и Силвия Стойчева  ), против – няма. 

СЕВИНЧ  СОЛАКОВА:  Колеги, докладвам за сведение 

писмо от областния управител на област Велико Търново. Вчера 

знаете, изпратихме напомнително писмо с оглед характеристиките 

на автомобила за доставка на хартиените бюлетини. Областният 

управител на Велико Търново ни уведомява, че е осигурил условия 

за доставка и разтоварване на тези бюлетини, съобразно 

характеристиките на автомобила, за които сме уведомени от 

печатницата на БНБ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Следващ докладчик в тази точка „Административни 

преписки” е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папка „Разяснителна 

кампания” за днешното заседание извън индивидуалните ни папки 

може да се запознаете с графичния дизайн на плаката след 

последните корекции, които нанесохме вчера. Става въпрос за 

фигурата с № 5. Там членувахме „две”, за да стане ясно, че са двете 

страници на бюлетината. Други корекции нямаше. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

бележки по всички изображения? Има ли други бележки по този 

плакат, по който мисля, че към момента са отразени всички 

корекции?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  Във вчерашно заседание в папката с 

моите инициали са трите проекта на писма до доставчиците на 

медийни услуги, до кметовете на общини и до областните 

управители, с които се обръщаме към тях за съдействие за 

разпространение на материалите от разяснителната кампания на 

ЦИК. Колеги, моля да погледнете текстовете, ако имате някакви 

забележки, да ги отразим и да ги изпратим своевременно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Видеоклиповете 

изпращаме на медиите, нали? 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА:  На медиите – линкове към 

видеоклиповете, към симулатора. На кметовете и на областните 

управители приложено ще им изпратим и плаката, за да могат да го 

качат на страниците на съответната община или областна управа. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Към това писмо ще 

се допълни и втори материал, по-дълъг. 

Колеги, има ли предложения по текстовете? Подлагам на 

общо гласуване писмата до доставчиците на медийни услуги, до 

кметовете на общини и областните управители да предприемат 

необходимите действия за разпространяване на материалите, които 

са част от разяснителната кампания на ЦИК.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Следващ докладчик в „Административни преписки” е 

господин Георгиев. Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ:  Благодаря. 

В тази точка докладвам заявлението от г-н Ян Вилемсън от 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за участие в 

удостоверяването по чл. 213а на съответствието на устройствата и 

софтуера със съответните технически изисквания. Заявлението може 

да видите  в папката с мои инициали. Входящият № ПВР/НС-18-4. 

Предлагам с протоколно решение да регистрираме наблюдателя 

господин Вилемсън и след това да представим това на съответните 

органи в съответствие с нашето решение за участие на наблюдатели, 

в случая – в удостоверяването. 

РОСИЦА МАТЕВА: Това нали е първият наблюдател, който 

регистрираме за участие? Предлагам едновременно с това да 

създадем отново регистър на регистрираните представители на 

организации, които ще участват в наблюдението, да бъде качен на 

нашата страница и да бъде изпратена информация за регистрирания 

наблюдател на трите институции – ДАЕУ, БИМ и БИС. С едно 

писмо да ги уведомим. Отдел „Регистри” да водят регистъра и да го 

актуализират на страницата след всяко протоколно решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

подложа на гласуване с протоколно решение да регистрираме 

господин Ян Вилемсън – представител на Мисията за оценка на 

изборите, за участие в процеса по наблюдение на установяване на 

съответствието на машините за гласуване и модифицирания софтуер 

с изискванията на ИК и на техническата спецификация, както и да 

възложим чрез директора на Дирекция „Администрация” на 

служителите от звено „Регистри” да поддържат регистър на 

регистрираните лица, той да се публикува на интернет-страницата на 
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ЦИК, като се актуализира информацията в него, и да се изпрати 

писмо до трите организации – ДАЕУ, БИМ и БИС. Моля, режим на 

гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева  и Цветанка Георгиева), против – няма. 

Колеги, има ли други доклади в „Административни 

преписки”? 

Може би да се докладват тези преписки за откази за 

образуване на досъдебни производства във връзка с изборите през 

2019 г., защото са качени във вътрешната мрежа. Всеки може да се 

запознае. 

Заповядайте, господин Ципов, за кратък доклад. 

КРАСИМИР ЦИПОВ:  Колеги, в моята папка от днес с вх. № 

МИ-09-105, Постановление от Софийска районна прокуратура (СРП) 

с отказ за образуване на наказателно производство във връзка с 

произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и 

кметове в Столична община. Има и две други постановления – 

отново откази за образуване на наказателно производство, от един и 

същи наблюдаващ прокурор в СРП по възложена проверка за 

извършване на престъпление по чл. 168 от НК за лице, упражнило 

избирателно право, без да има това, вх. № са МИ-09-106 и МИ-09-

107. Докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

С аналогични преписки са колегите Георгиев и Стоянова. 

Заповядайте. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение две 

постановления с вх. № МИ-09-98 от 26.10.2021 г. от прокурор Йовев 

в папката от 26.10.2021 г. и № МИ-09-101 в същата папка, с които 

общо на 22 лица прокурорът отказва да бъде образувано наказателно 

производство. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това са еднотипни 

постановления. За съжаление, са водени производства за лица, които 

са били членове на избирателни комисии! 

Госпожо Стоянова, заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам за сведение 

постановление с вх. № МИ-09-99 в моя папка от заседание от 

26.10.2021 г. – постановление с отказ да се образува досъдебно 

производство на РП – Кюстендил, свързано с лице – член на СИК, 

гласувало в съответната секция, където е било член, по време на 

изборите за общински съветници и кметове през 2019 г., макар че 

лицето е притежавало друг постоянен и настоящ адрес. Разгледани 

са подробно от съответната прокуратура материалите. Установяват, 

че не са налице необходимите елементи. Поради това се отказва 

образуването на досъдебно производство по преписката. 

Докладвам отново за сведение Постановление на Софийска 

градска прокуратура (СГП) за отказ от образуване на наказателно 

производство с вх. № МИ-09-100 от 26.10.2021 г., но не е качено в 

папката ми. Съответното постановление за отказ за образуване на 

наказателно производство на СГП е свързано с проверка на 

материали на Окръжна прокуратура – Велико Търново, които са 

изпратени по компетентност на ГП – София, във връзка с подаден 

сигнал към Обществения съвет към ЦИК за проведените на 

4.04.2021 г. избори за народни представители във връзка със 

сгрешени кандидатски листи и преустановено машинно гласуване в 

РИК – Велико Търново. Подробно са изложени всички разгледани 

материали и събрани данни, с което прокурорът постановява, че с 

установените факти по преписката липсват данни за осъществен 

състав на престъпление по чл. 282 от НК, доколкото липсват 

елементи както от обективна страна – липса на изпълнително 

деяние, така и от субективна страна на престъплението – да се 

набави облага за себе си или другиму, или да се причини вреда.  

РОСИЦА МАТЕВА: Не намираме номера на преписка във 

вътрешната мрежа.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Понеже тази 

преписка не е във връзка с производства срещу лица, за които се е 

счело, че са гласували в нарушение на Закона, а се оказва, че не е 

така, това е във връзка с машинното гласуване на 4.04.2021 г., което 

е преустановено във Велико Търново. Трябва всички да могат да се 

запознаят с тази преписка. Моля да я качите в днешното заседание и 

да я докладвате по-късно.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: По-късно ще продължа доклада по 

тази преписка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. 

Колеги, преминаваме към седма точка от дневния ред. 

 

Точка 7.  Доклади по дела, жалби и сигнали.   

Тук докладчици са госпожа Стоянова и госпожа Георгиева. 

Заповядайте първо Вие, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-08-20 от 27.10.2021 г. 

Получили сме Решение № 1082 от 27.10.2021 г. на Административен 

съд – София област. Ще прочета диспозитива на решението: Отменя 

Решение № 26-МИ от 3.10.2021 г. на ОИК – Ихтиман, с което е 

обявен за избран за кмет на кметство Вакарел, област Софийска, на 

първи тур Ангел Руменов Павлов, издигнат от ПП ГЕРБ, връща 

книжата на ОИК – Ихтиман, за обявяване на действителните 

резултати при спазване на указанията, дадени в мотивите на 

решението. Решението подлежи на касационно обжалване пред 

Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването 

му на страните. Мотивите са изложени подробно на няколко 

страници. Решението е качено в моя папка. На този етап го 

докладвам за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте с Вашия доклад. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. 
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Колеги, връщам на доклад докладваните вчера материали за 

запознаване по постъпилата жалба срещу Решение № 62 от 

23.10.2021 г. на РИК – Сливен. Всички материали по постъпилата 

жалба и постановеното обжалвано решение са в моя папка от 

днешна дата, подпапка РИК-21. След като бяха разгледани всички 

представени материали, документи и съобразени обстоятелствата в 

тя, предлагам на Вашето внимание проект за решение по 

постъпилата жалба, в който проект е установено, че РИК при 

постановяване на решението е взела предвид всички представени 

доказателства и материали и е направила правилните правни изводи, 

съответно решението им е законосъобразно и в този смисъл 

представеният днес пред Вас проект е за потвърждаване решението 

на РИК – Сливен. По същество и по фактическата обстановка 

съответното решение касае установяване нарушаването на 

разпоредбата на чл. 183, ал. 3 от ИК – поставяне на агитационен 

материал, представляващ плакат, на регистриран кандидат за 

народен представител от Коалиция „Демократична България – 

Обединение”, на място автобусна спирка, с. Асеновец, община Нова 

Загора. Съответният кмет на населеното място е сигнализирал РИК 

за поставянето на този вид агитационен материал в нарушение на 

издадената от същия кмет заповед, в която са определени местата, на 

които следва да бъдат поставени агитационните материали. 

Съответно, разглеждайки всички представени материали, 

включително и снимков такъв, РИК – Сливен, е преценила, че е 

налице това нарушение, за което е сигнализирана, и съответно е 

постановила решение, с което е установила нарушението и е 

разпоредила премахването на съответния поставен агитационен 

материал – плакат, от автобусната спирка. Подадената жалба от 

адвокат, упълномощен от Коалицията „Демократична България – 

Обединение”. Подадената жалба е от лице, имащо правен интерес, 

срещу акт, подлежащ на обжалване, в срок. Съответно подадената 

жалба е допустима. След запознаване с преписката в нейната цялост 

по същество е приета за неоснователна с това наше решение, тъй 
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като по изложените основания от жалбоподателя се навеждат 

индикации, че има правно основание за поставянето на този 

агитационен материал и той се състои в сключен договор с 

определена фирма за ползване на рекламни елементи, на които да 

бъдат поставени рекламни материали. Същественото в случая е 

интерпретирането на регулацията на дейността, представляваща 

реклама, и тази, която представлява предизборна агитация по 

регулацията и императивните разпоредби на ИК. В тази връзка, 

както подробно е изложено в проекта за решение, се съгласяваме с 

направените изводи от РИК, че принципно предизборната агитация е 

съвсем различна дейност от рекламната дейност, съответно за нея са 

предвидени специални правила в ИК, които в настоящия случай са 

нарушени чрез поставянето на агитационен материал на автобусна 

спирка, която е общинска собственост. На основание на всичко 

гореизложено и съответните материали в административната 

преписка и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 73, ал. 1 

от ИК, предлагам на ЦИК да бъде постановено решение, с което се 

потвърждава Решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на РИК – 

Сливен, с което е установено поставяне и разпространение на 

автобусна спирка в с. Асеновец, община Нова Загора, на 

агитационни материали – плакати на Кремена Петрова, регистрирана 

като кандидат за народен представител  от Коалиция „Демократична 

България – Обединение”, в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК и е 

указано същите да бъдат премахнати. Решението на РИК – Сливен, 

на посочените основания от ИК може да бъде обжалвано пред 

Административен съд – Сливен. Предлагам на Вашето внимание 

този проект за гласуване от ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, чухте 

направения доклад. Има ли изказвания по този проект на решение? 

Госпожа Стоянова го представи подробно. Ако няма, подлагам на 

гласуване така представения проект на решение по жалба от 

упълномощения представител на Коалиция „Демократична България 
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– Обединение” срещу Решение № 62 от 23.10.2021 г. на РИК – 

Сливен.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева), против – 1 (Любомир Георгиев). 

Това е Решение № 820-ПВР/НС. 

Госпожо Матева, заповядайте в тази точка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви определение на 

ВАС № 10-870 от 28.10.2021 г. по а.д. 10731 от 2021 г. Припомням, 

че делото беше образувано по подадена от К.      Я.       и И.                

Т.              жалба срещу Решение № 789-ПВР/НС от 22.10.2021 г., с 

което ЦИК установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК. 

Определението на ВАС е, че оставя жалбата без разглеждане с общо 

взето същите мотиви, които ЦИК изрази като становище в 

съпроводителното писмо, с което беше изпратена 

административната преписка, а именно, че административно-

наказателното производство се осъществява по специален ред по 

ЗАНН и с това решение се поставя началото на това 

административно-наказателно производство, така че то не подлежи 

на самостоятелно обжалване. Определението е във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали, може да се запознаете с него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

към шеста точка. 

 

Точка 6.   Доклади по административни преписки. 

Докладва госпожа Стоянова по преписката, отнасяща се до 

Велико Търново. Заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. 

В моята папка от днешна дата вече са качени материалите по 

това постановление, които са с индекс МИ-09-100, постановление на 

СГП, с което прокурор от СГП установява, че липсват данни за 

осъществен състав на престъпление по чл. 282 от НК, доколкото 
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липсват елементи както от обективна – липса на изпълнително 

деяние, нарушаване или неизпълнение на служебните задължения от 

страна на дееца или превишаване на властта и правата му, така и от 

субективна страна на престъплението – да набави за себе си или за 

другиго облага или да причини другиму вреда. Във въпросния 

случай не е точно установено кой е въвел грешните данни в 

бюлетината на машината и по какъв начин са се разместили 

позициите в листите. Прокурорът е счел, че същото деяние може да 

бъде квалифицирано като нарушение, свързано с дисциплинарна 

отговорност, но не и като престъпление. При тази обосновка той е 

постановил отказ да образува досъдебно производство за 

престъпление от общ характер по предварителна преписка с посочен 

номер по описа на СГП. Това постановление е разпоредено да бъде 

изпратено на Обществения съвет към ЦИК. Определено е по кой ред 

същото подлежи на обжалване. Докладвам го за сведение на ЦИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като подателят на сигнала е 

Общественият съвет към ЦИК, адресът на който получава 

кореспонденция Общественият съвет, е адресът на ЦИК, това 

постановление всъщност е изпратено за Обществения съвет. Затова 

предлагам незабавно да бъде препратено по електронна поща, тъй 

като в крайна сметка Общественият съвет трябва да прецени дали да 

го обжалва. Срокът тече от 26.10.2021 г. За ЦИК трябва да бъде само 

за сведение според мен. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм да се уведоми 

Общественият съвет, но за мен остава проблематичен въпросът 

относно правосубектността тук. Общественият съвет не е правен 

субект – кратко и ясно, съгласно ИК. Не знам какви права и 

задължения има той по отношение на административни 
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производства. Отделни лица, като физически – да, но като цяло имам 

проблематично отношение към правосубектността на 

жалбоподателя, сигналоподателя и т.н. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладчикът го 

докладва за сведение. Това постановление ще бъде изпратено на 

Обществения съвет към ЦИК. 

Колеги, връщаме се към доклад по четвърта точка. 

 

Точка 4. Проект на решение относно насрочване на местни 

частични избори в с. Твърдица, общ. Бургас. 

Госпожа Стоянова вече е в залата. Ако може, накратко да ни 

кажете как се движат консултациите за СИК извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Първата част приключи. Все още 

приключваме Германия, но относително добре вървят нещата. 

Разбрали сме се заради епидемичната обстановка да се правят 

почивки на определено време, за да може да се проветрява залата. В 

момента има около 15 минути почивка. Исках да помоля, ако има 

възможност, да си докладвам преписката, защото след малко ще се 

връщам долу в залата. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте с 

доклад. 

ЕЛКА СТОЯНОВА:  Във вчерашна папка проект с № 16-97 и 

проект с № 822, в 822 е решението, а в 16-97 е писмото до 

президента. Докладвам проекта за решение, в което е описана 

фактическата обстановка. Постъпила е преписка с № МИ-15-304 от 

27.10.2021 г. от ОИК – Бургас, с което ни уведомяват, че поради 

настъпило събитие по чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация са прекратени 

предсрочно пълномощията на кмета на кметство Твърдица, община 

Бургас, Сотир Йовчев. Изпращат ни протокол 53 от заседание от 

26.10.2021 г., изпращат ни протокол от община Бургас с приложен 

препис-извлечение от акт за смърт на кмета на кметство Твърдица, 

изпращат ни заверено копие от справка от териториално звено ГРАО 
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към Бургас за броя на населението на с. Твърдица, община Бургас, 

област Бургас. Тъй като от приложената справка от ГРАО се вижда, 

че броят на населението по постоянен адрес в кметство Твърдица 

към 25.10.2021 г. е 438 души, се налага там да бъде произведен 

частичен избор за кмет на кметство. ОИК – Бургас, ни е представила 

всички необходими документи съгласно изискванията на чл. 463, 

ал. 3 от ИК, поради което на основание ал. 4 от същия текст 

предлагам ЦИК да вземе решение с диспозитив: Реши: предлага на 

президента на Република България да насрочи частичен избор за 

кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас. 

Това е проектът за решение. В него е описана фактическата 

обстановка. Цялата документация се намира в същата папка и е под 

№ МИ-15-304. Моля да се запознаете и ако имате забележки, да ги 

отразим, ако не – да го подложим на гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? Няма. Моля,  процедура по 

гласуване относно предложение до президента за насрочване на 

частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, ведно 

с писмото до президента.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 821-МИ. 

Колеги, има ли спешен доклад? 

Прекъсвам заседанието на ЦИК, което ще продължи в 

16,00 ч. предвид предстоящата ни среща с „Информационно 

обслужване” за представяне на компютърната обработка за 

резултатите от гласуването, както и за да има време за подготовка на 

говорителите за предстоящия брифинг. 

 

(След  прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 12 членове 

сме в залата – налице е необходимият кворум за продължаване на 

заседанието. То продължава със закъснение, но това е поради 

служебен ангажимент на Централната избирателна комисия по 

повод срещата с „Информационно обслужване“, на която беше 

демонстрирана системата за компютърната обработка на изборните 

резултати. 

 

По дневния ред продължаваме с точка 1. 

1. Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. 

Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. № ПВР/НС-29-1 

от 27 октомври 2021 г., от Ж.      М.         , който задава няколко 

въпроса на основание чл. 24 от ЗДОИ. Можете да се запознаете с 

неговите въпроси. Те са общо взето технически, свързани с 

машинното гласуване и компютърната обработката на данните.  

Затова предлагам да го дадем на IT експертите и да им 

възложим да напишат становище по поставените въпроси и на 

юристите за вземане на становище дали въпросите са по Закона за 

достъп до обществена информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така 

направеното предложение моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 ч ленове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вчера докладвах за 

запознаване писмо, вх. № ЦИК-06-6-365 от 26 октомври 2021 г., с 

което „Информационно обслужване“ ни информират, че са 

проведени разговори във връзка с получаване на трето ниво 
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отдалечени софтуерни консултации и предлагат два варианта. 

Първо, обучение на място след 21 ноември 2021 г., като 

предложението е да стартира на 23 ноември 202 1г. И, второ, 

отдалечено обучение през онлайн платформа, което може да 

стартира на 1 декември 2021 г.  

Аз проведох консултации с IT експертите, които ще вземат 

участие в това получаване на отдалечени софтуерни консултации. 

Предлагам да приемем първия вариант, а именно обучение на място, 

след 21 ноември 2021 г., като предложението е обучението да 

стартира на 23 ноември 2021 г., тъй като е по-добре да започне по-

рано, а не през декември.  

Предлагам да одобрим първия вариант и да изпратим 

съответното писмо до „Информационно обслужване“. (Уточнения.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов запознахте ли се с писмото? Предложението на 

доставчика беше да потвърдим първата възможност, а именно 

обучение на място, което да стартира евентуално на 23 ноември 

2021 г., като предлагам писмото да бъде допълнено да се върне 

информация към ЦИК кое място се има предвид и кои ще са 

лекторите, които ще провеждат обучението. 

Колеги, има ли други предложения?  

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И съдържание на обучението по модули.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обучителен план? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Обучителен план и съдържание на 

модулите – хайде, да използвам чуждиците – на учебното 

съдържание, ако бъда прецизен в нормален език. (Реплика на Емил 

Войнов.) Да потвърдят дали ще е това. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Добре, ще го потърся, за да го намерят, за 

да потвърдят точно това писмо дали си поддържат мнението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Обучителен план 

или да потвърдят вече представения. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: добре. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения, колеги? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 1 

(Йорданка Ганчева). 

Приема се. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмо, вх. № ПВР/НС-00-46 от 21 октомври 2021 г., с което 

„Информационно обслужване“ ни изпращат актуализиран файл с 

формата на данните от машинното гласуване, версия 1.6. На 

проведената днес работна среща с „Информационно обслужване“ 

беше обсъден форматът на данните и бяха изяснени спорните 

моменти. 

Във връзка с горното предлагам да утвърдим формата, версия 

1.6 и да го изпратим на изпълнителя „Сиела Норма“ за изпълнение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания или предложения?  

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма. 

Приема се. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, вх. 

№ ЦИК-06-11-205 от 28 октомври 2021 г., от „Информационно 

обслужване“ и с него ни представям банкова гаранция за 

обезпечаване дейността по осигуряване на третото ниво отдалечени 

софтуерни консултации по Договор № 22 от 24 юни 2021 г. със срок 

на валидност 31 януари 2022 г.  
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Припомням, че срокът на гаранцията за тази дейност 

изтичаше на 31 октомври 2021 г. и тъй като тази част от договора 

още не е изпълнена, поискахме с писмо да ни представят нова 

банкова гаранция. 

Докладвам писмото за сведение, като предлагам гаранцията 

да бъде предадена за съхранение към досието на договора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов моля за протоколно решение оригиналът на 

банковата гаранция да се предаде за съхранение към досието по 

договора, като се възложи на директора на дирекция 

„Администрация“. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпил 

доклад от външните експерти към ЦИК, вх. № ЦИК-06-29-37 от 

28 октомври 2021 г., относно предаването на носителя със софтуер 

за СУЕМГ на 22 октомври 2021 г. във връзка с обществена поръчка 

между ЦИК и „Сиела Норма“. Експертите са установили 

съдържанието на получения носител на 22 октомври 2021 г., 

съдържанието на диска е прегледано, установените файлове на диска 

са показани в Приложение № 1 към доклада, криптираният архив е 

бил успешно декриптиран с предоставената в отделен парола, 

установили са, че архивът съдържа изходен код на приложението за 

гласуване и системният софтуер и при опита за изграждане на 

системния софтуер са получили съобщение за грешка и процесът се 

е прекъснал, като опитът за изграждане на системата е бил 

неуспешен, но отпечатък от екрана, съдържащ съобщението за 

грешка, се съдържа в Приложение № 2 към доклада и заключението 
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е, че предаденият софтуер не е в пълен комплект и не може да бъде 

изграден от предоставения изходен код. Това донякъде обяснява 

поради какви причини се наложи днес, както взехме вчера 

протоколно решение, да получим нов софтуер с окончателната, поне 

по думите на изпълнителя, версия на софтуера за предстоящите 

избори. 

Знаете, че в предобедното заседание взехме решение да 

възложим на експертите да прегледат и днес получения диск, така че 

в следващия им доклад ще стане ясно точно какво сме получили 

днес. 

Предлагам това да остане за сведение засега, а като получим 

и втория доклад за днешния диск, тогава може да вземем някакво 

решение. (Реплика на Ерхан Чаушев.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладът на IT 

експертите, който в момента докладва колегата Войнов…(Реплика 

на Ерхан Чаушев.) 

Кои два? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тези, с грешка! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тези, които са били 

предадени в петък, са предаден на Държавна агенция „Електронно 

управление“ от тези с грешката. (Реплики.) Но е предаден един на 

нас и един на Държавна агенция „Електронно управление“. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: С грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С грешка. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ние откъде да знаем, че има грешка. 

(Реплики на Ерхан Чаушев.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен…  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е не, че са писали с грешка, а 

проблемът е, че е отишъл грешен в ДАЕУ. (Реплики.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля Ви за 

тишина. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това се изясни вчера, хайде сега! 

(Реплики.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако обичаш! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И на мен ми писна вече! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Затова казвам: 

спри! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да коментира на микрофон, че и на мен ми 

писна. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Коментирам, че сме изпратили файл в 

ДАЕУ с грешка. Ето това да се документира! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, 

няма как ЦИК да предаде нещо, което не е отворено и не е 

проверено съдържанието, при положение че „Сиела Норма“ 

декларира, че са два идентични диска. Сега въз основа на работата 

на IT експертите и тяхното заключение да информираме Държавна 

агенция „Електронно управление“, която ако е започнала своята 

работа, би трябвало да е установила това, както ни изпрати писмо, 

доколкото си спомням колегата Войнов го докладва, именно, че има 

някаква непълнота или какво беше? (Реплики.) ДАЕУ! Така че това е 

резултат от работата им по диска от петък.  

Този, който беше предаден тази сутрин – два диска за ДАЕУ 

и един за ЦИК, е предаден днес на IT експертите да напишат 

заключение по него. Докато дискът с изходния код не бъде в 

пълнота, не може да се извърши никакво удостоверяване.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: А можели да пишем на ДАЕУ, че 

действително сте установили грешка или не продължавайте по този 

диск да работите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: ще им напишем. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едното не променя другото! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, въз основа 

на доклада на колегата Войнов Ви предлагам да уведомим какво е 

установено от съдържанието на диска в Централната избирателна 

комисия, ДАЕУ, БИМ или за тези другите институции необходимо 

ли е? Тъй като касае софтуера, може би само Държавна агенция 

„Електронно управление“.  
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Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева), против – няма. 

Приема се. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да разбера – осъществяването на 

определен тип грешни ходове и действия на ЦИК се квалифицират 

като каране! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, ти викаш на 

микрофона срещу всеки! Извинявай, ама… 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявай, ама определен тип 

неадекватни действия е много по-лошо от определен тип 

квалификации! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кое е неадекватно? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Е кое е неадекватно? (Реплики.) Очевидно 

сме изпратили грешен диск в ДАЕУ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как да изпратиш 

верен диск, като не знаеш съдържанието му сега? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Именно затова казах и вчера първо да се 

провери, а после да се изпрати.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо, 

вх. № ПВР/НС-2373 от 28 октомври 2021 г., от „Сиела Норма“. С 

него молят да им изпратим и адресите на местата за гласуване. Тъй 

като вчера им беше изпратен списъкът на секциите извън страната, в 

които ще има машинно гласуване, сега молят да им изпратим и 

адресите на местата за гласуване, за да знаят къде е необходимо да 

се явят техниците по места.  

Докладвам го на този етап за сведение, а като получим 

адресите от Външно министерство, ще ги изпратим на „Сиела 

Норма“. 
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Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР/НС-04-222 от 28 октомври 

2021 г., от Държавна агенция „Национална сигурност“, с което ни 

уведомяват за списъка с лица, които им представихме за проверка, 

че не възразяват да им бъде осигурен достъп до склада. Това го 

докладвам за сведение. 

Докладвам Ви писмо, вх. № ЦИК-06-34-5 от 28 октомври 

2021 г., от „Сиела Норма“. С него ни уведомяват, че във връзка с 

изпълнение на Договор № 38 от 19 октомври 2021 г. за обществена 

поръчка, а именно доставката на 1600 специализирани устройства за 

машинно гласуване, е настъпило непредвидимо или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключването на договора, а именно стачка на синдикатите на 

пристанищните работници в град Пирея, която по първоначални 

данни е с продължителност от полунощ на 26 октомври до полунощ 

на 27 октомври 2021 г. и поради обявената и провеждана стачка част 

от специализираните устройства – предмет на договора, все още са 

на пристанището в Пирея и не са натоварени за превоз към 

Република България.  

Възможните последици са забавяне на доставката след 

обявената дата, но според мен, тъй като 24 часа е само цитираната 

стачка, така че дали 24 часа ще забавят машините не е чак толкова 

фатално. 

Предлагам да остане за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз преди да 

започне заседанието споменах за това писмо, което постъпи в 

Централната избирателна комисия – Вие виждате, че към 14,00 ч. е 

постъпило днес, но нямаше как всички да се запознаем, предвид 

срещата с „Информационно обслужване“, дали да не помислим, да 

поискаме информация от „Сиела Норма“ – може би за кораба, на 

който се намират машините, и да поискаме съдействие от 

Министерството на външните работи да ни дадат по-подробна 

информация тази обстановка докога ще продължи? 
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Колеги, кажете и Вашето мнение – дали да поискаме от 

„Сиела Норма“ данни за пратката, за да може да поискаме 

съдействие за освобождаването им, ако, разбира се, тези действия са 

продължени. Защото ако е 24-часова, тя би трябвало днес, към 

28 октомври 2021 г., да е приключила. 

Колеги, следващите доклади са в точка Разни. 

Господин Димитров, Вие? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Искам да предложа допълнителна 

точка – да приемем едно решение за изменение и допълнение на 

Решение № 749-ПВР/НС, тъй като днес се установи, че там има 

пропуск и трябва това решение да се допълни. То е кратичко и е в 

папката ми, отнася се до медийните пакети. Пропускът е, че 

коалицията „Изправи се, БГ! Ние идваме!“ е пропусната при 

определяне на медийните пакети. Тя има право на 16 хил. лв., тъй 

като включва вече нови два субекта, които не са участвали в 

предходни избори, и носят правата в случая върху една пета от 

общия пакет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване за допълване на дневния ред с нова точка 9 – 

Проект на решение за изменение и допълнение на Решение  № 749-

ПВР/НС от 15 октомври 2021 г. с докладчик господин Димитров. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против –  2 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева). 

Приема се. 

 

Точка 9. Проект на решение за изменение и допълнение 

на Решение  № 749-ПВР/НС от 15 октомври 2021 г. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. 



40 

 

Предлагам на Вашето внимание Проект на решение за 

изменение и допълнение на Решение № 749-ПВР/НС от 15 октомври 

2021 г. на ЦИК относно определяне на партиите, коалициите и 

инициативните комитети, които имат право да ползват медийни 

пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс. 

На основание чл. 178 от Изборния кодекс, писмо от 

Министерството на правосъдието, вх. № НС-04-130 от 30 септември 

2021 г. и Решение № 656-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК 

Централната избирателна комисия реши: 

Изменя и допълва Решение № 749-ПВР/НС от 15.10.2021 г., 

както следва:  

В Раздел ІІ, т. 2 „Коалиции от партии“ се допълва с: 

Коалиция от партии „Изправи се БГ! Ние идваме!“, в която 

влизат Политическа партия „Движение 21“, Политическа партия 

„Движение България на гражданите“, Политическа партия „Единна 

народна партия“, Политическа партия „Земеделски народен съюз“ и 

Политическа партия „Движение на непартийните кандидати“. 

Има право на медиен пакет в размер на 16 хил. лв. Всъщност 

това е пропускът, тъй като не съм отчел, че коалицията е в нов 

състав и новите присъединили се членове имат право на част от 

медийния пакет от 40 хил. лв. и тази нова част е в размер на 

16 хил. лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, моля да отложим проекта, искам да се 

запозная. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след като 

има желание за запознаване – колко време Ви е необходимо? 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: За утрешното заседание, тъй като 

разбрах, че ще приключим в 18,00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не съм казала, 

че ще приключим в 18,00 ч., а, че аз ще си тръгна в 18,00 ч. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ами, и аз ще си тръгна в 18,00 ч., 

така че за утре. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги! Предлагам нова точка в днешния дневен ред, а 

именно гледане и приемане на Методическите указания за страната. 

Доколкото знам, колегата Войнов е готов – вчера бяха обсъдени на 

работно заседание, така че не виждам причина да не влезе такава 

точка в днешното заседание. Още повече Централната избирателна 

комисия в предишни избори е обвинявана, че такива методически 

указания ги гласува в последния момент, тоест, хората – членове на 

СИК и РИК, нямат възможност да се запознаят със същите. Така че 

предлагам нова точка. Няма причина, поради която такава точка да 

не влезе в дневния ред. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед, ако приемем изменение и 

допълнение, тогава ще е за днешното заседание отлагането, тъй като 

считам, че предложението е важно с оглед направеното предложение 

за изменение и допълнение на дневния ред. Така че може би не 

трябва да си тръгваме в 18,00 ч. От тази гледна точка ще приема да 

го отложим и да се запозная в рамките на заседанието, ако то 

продължи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

ще подложа на гласуване Вашето предложение, но явно 

преценявате, че колегите, които са консултациите за секциите извън 

страната, нямат право да присъстват на разглеждането на 

методическите указания и аз помолих да се гледат утре, защото 

нямам възможност да остана и искам да се запозная.  

Но подлагам на гласуване вашето предложение. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Може ли да се изкажа? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, заповядайте. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не знам защо Вие казвате аз какво съм 

преценил. Аз мисля, че достатъчно добре се аргументирах защо 

желая да бъде внесено тук и не е нужно Вие да казвате моите 

субективни възприятия… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Разбрах Ви, ще го 

подложа на гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: …и защо съм направил това 

предложение. Не съм чул, че имате ангажимент и ще си тръгнете в 

18,00 ч. Съжалявам, че не съм чул този момент, пропуснал съм го. 

Единствено и само е продиктувано предложението ми от желанието 

ми колкото се може по-бързо да бъдат приемани тези методически 

указания, за да може своевременно членовете на секционните 

избирателни комисии да се запознаят със същите. 

А дали сега няма двама членове, които отсъстват по 

обективни причини, а утре по обективни причини могат да отсъстват 

пет човека. Нали така? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Разбира се, че е 

така, да. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Така че ако трябва,… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Пак ви казвам, че 

ще го подложа на гласуване. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: …да направим почивка, да попитаме 

долу на консултациите как вървят нещата за секциите в чужбина и в 

по-късен час да приемем тези методически указания. По-рано е 

имало заседания на Централната избирателна комисия и до 11,00 ч. 

и до 12,00 ч., така че не виждам причина да ги приемем и по-късно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, нямам 

против. 

Господин Войнов, искахте думата? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз само исках да кажа, че ако ще гледаме 

методическите указания, може би преди това трябва да приемем 

решението за опаковане, тъй като то се цитира в самите методически 

указания и по принцип това е логиката – първо да се приеме 
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решението за опаковане на изборните книжа и след това 

методическите указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. 

РОСИЦА МАТЕВА: Ние бяхме в процедура по гледане на 

проект на решение. Какво направихме? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Поиска да се 

запознае и отлагане. Така че има предложение за две нови точки – 

Проект на решени за опаковане на изборни книжа, като точка 10.  

Ако може, някой да се обади на колегите, дали могат да 

присъстват, ако желаят.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Исках само да кажа, че те не 

отсъстват, а не присъстват в залата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И точка 11 – проект 

на решение за приемане на методически указания за гласуването в 

страната. Нали така? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: И проекта за решение за опаковането. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, проектът на 

решение за опаковането на книжата е преди тях. 

Колеги, има ли други предложения за допълване на дневния 

ред? (Реплики.) И за двете – за проекта, който е при Димитър 

Димитров, и ще се отложи.  

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), 

против – 4 (Гергана Стоянова, Севинч Солакова, Росица Матева, 

Любомир Георгиев). 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: По кое ще продължим сега? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би по точка 

Разни. (Уточнения.) 

Господин Димитров, Вашият проект се отлага, нали така? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да. (Реплики.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тогава 

преминаваме към точка 10. (Реплики.) 

Колеги, хайде кажете с коя точка да продължим сега! 

(Уточнения.) 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Матева, тъй като върви една 

дискусия извън микрофон – да, приехме в дневния ред да се включат 

тези точки, но аз отсега казвам, че желая да се запозная, защото не 

съм се запознала нито с проекта на решение за опаковането, той не е 

обсъждан в работна група, нито с измененията на методическите 

указания, след като сме ги разгледали в работна група с оглед обема, 

тъй като колегата Ганчева поиска решението за допълнение на 

колегата Димитров, което е от едно изречение, да се запознае до 

утре, аз също моля, поне до утре, да остави възможност, за да се 

запозная с проекта за решение за опаковане на изборните книжа и с 

методическите указания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Лично обяснение. 

Не знам защо като някой иска отлагане, се мотивира с 

колегата Ганчева. Считам, че след като ми беше спомената 

фамилията, е редно да кажа, че макар от едно изречение, проектът 

изисква да се направят справки с оглед това, че колегата докладчик 

спомена – много внимателно слушах доклада, с оглед да не бавя 

проекта на решение, но може би, обосновавайки Вашето искане за 

запознаване, защото вчера колегата Войнов беше поставил 

методическите указания, доста отдавна каза къде са промените. 

Може би, защото Вие отсъствахте във втората част на заседанието, 

не сте запозната. Аз лично не възразявам, когато някой колега иска 

отлагане с цел запознаване, но никога не си позволявам да си 

обосновавам моето искане за отлагане с някой друг колега. Не 

считам, че нещата са свързани. 
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Ако позволите, госпожо Председател, във връзка с точката, в 

която сме, аз лично съм член на Централната избирателна комисия, 

който държи методическите указания да бъдат приемани в пълен 

състав. В тази Централна избирателна комисия се приеха вече 

методически указания, които не бяха в пълен състав, след като 

имаше така и отхвърлителни решения по определени гласувания. 

Още повече не можах да разбера с оглед обясненията тук, 

които минаха от служебно на лично ниво, дали председателят ще 

присъства – считам, че председателят трябва да присъства и това 

може би е основен повод за отлагането на методическите указания.  

Аз лично не считам, че може да приемаме методически 

указания в отсъствието на който и да било колега, защото все пак 

това са най-важните неща. Вие преценете дали да направим почивка, 

или да отлагаме точката. Иначе гласувах „за“ включването на тази 

точка, защото считам, че е една от най-важните точки в дневния ред 

на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поводът за 

отлагане за утрешно заседание на тези три точки са исканията за 

запознаване на колеги във всяко едно от трите решения. 

Председателят в никакъв случай не може да бъде основен повод, 

всеки един от нас има лични ангажименти, които понякога не могат 

да бъдат отложени. Така че точки 9, 10 и 11 утре ще бъдат включени 

в началото на дневния ред. Така че моля всички да се запознаят и 

утре искането за запознаване би трябвало вече да го няма. 

 

Сега продължаваме с точка Разни. 

Определям госпожа Матева да води заседанието до края. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. 

Колеги, с вх. № ПВР/НС-15-59 от 28 октомври 2021 г., по 

електронната поща сме получили въпрос от председателя на РИК – 

Благоевград, който ни пише, че съгласно Изборния кодекс 

формирането съставите на ПСИК е 15 дни преди изборния ден, тоест 
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29 октомври 2021 г., а в наше Решение № 766-ПВР/НС от 20 

октомври 2021 г. сме указали 2 ноември 2021 г. Пита кой от двата 

срока следва да прилагаме.  

Предлагам Ви да изпратим писмо по електронната поща на 

господин Ангел Ризов – председател на РИК – Благоевград, че 

следва да се прилагат сроковете, указани в Решение № 766-ПВР/НС 

на Централната избирателна комисия. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, становище по предложението на колегата Георгиева? 

Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо. 

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), против – 1 (Севинч 

Солакова). 

Приема се. 

Колега Георгиева, имате ли друг доклад в тази точка?  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Не. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Димитров, Вие в точка „Разни“? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам няколко преписки, нека да ги 

споделя с Вас и да Ви докладвам по тях. 

С вх. № ПВР/НС-04-1-42 от 27 октомври 2021 г. Ради 

Игнатов, който беше служител втора степен в дирекцията на 

Министерството на външните работи, ни е изпратил паметната 

бележка, която е подготвил във връзка със срещата с делегацията на 

ОССЕ, която ние вече видяхме. На срещата са присъствали той, 

господин Иван Кондов от страна на нашето Външно министерство, а 

от страна на Мисията Марсел Надж, Горан Петров – надлежно е 

отбелязано, че е двоен гражданин на Хърватия и Република Северна 

Македония, както и ръководителят на Мисията – може би за някого 
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това ще е любопитно, е бивш министър на външните работи на 

Норвегия за 2001 – 2005 г.  

Ради Игнатов е дипломатически служител, който отговаря за 

работата с тази Мисия. (Реплики.) Значи, господин Петерсен е бивш 

министър, а Ради Игнатов е човекът, присъствал на тази среща. 

Това е за сведение, разбира се. 

Имам още два входящи № ЦИК-07-93/2 от 27 октомври 

2010 г. това е една справка за това как е минала онлайн общата 

среща на АСЕЕЕО. Справката я има на английски и на руски език, 

няма смисъл да я превеждаме. Обща е, отчела е, че ние сме 

присъствали, както и други 8 комисии онлайн на срещата, която се 

проведе в Букурещ.  

По същия повод са ни изпратили и второ писмо, вх. № ЦК-

07-95/4 от 27 октомври 2021 г., това също е за сведение.  

Сутрешното писмо от въпросната Мисия, с която искаха 

достъп – те присъстваха на нашата сутрешна част от заседанията.  

Това са преписките, които имам в точка „Разни“. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Госпожо Стоянова, имате ли в точка „Разни“? 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Не, за ги докладвах преди това в 

предходна точка по административни преписки. Нямам, благодаря. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще Ви 

докладвам и аз в тази точка.  

Постъпило е с вх. № ПВР/НС-15-60 от 28 октомври 2021 г. 

уведомление от РИК – 22, Смолян. С писмото ни изпращат и копие 

от решение № 72-22-ПВР/НС от 27 октомври 2021 г., с което 

заличават регистрацията на кандидата за народен представител 

Вихър Бойков Соколов от Политическа партия „Възраждане“, след 

подадено от него заявление. Това го докладвам в момента за 

сведение, но в тази връзка ще Ви моля да гласуваме писмо до 

„Информационно обслужване“ този кандидат да бъде заличен в 

системата cik.is-bg.net и това заличаване да бъде отразено на 
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интернет страницата на Централната избирателна комисия и на РИК 

– Смолян, така както приехме по-рано. 

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, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Колеги, още едно писмо ще Ви предложа да гласуваме във 

връзка с този заличен кандидат и с още двамата кандидати, за които 

Ви докладвах онзи ден – до „Сиела Норма“, с което да ги уведомим 

за тримата заличени кандидати, в кой изборен район, в листата на 

коя политическа партия или коалиция и под кой съответен номер в 

тази листа са били регистрирани и да ги уведомим. 

Писмото е във вътрешната мрежа – да ги уведомим, че следва 

да заличат от електронната бюлетина в съответния изборен район 

посочените кандидати, като бутоните, отразяващи преференцията на 

заличените кандидати, не следва да бъдат активни. 

Така че Ви моля за режим на гласуване за приемане на това 

писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева), 

против – няма. 

Приема се. 

Колеги, последен мой доклад.  

С вх. № ЦИК-06-6/366 от 27 октомври 2021 г., но се намира в 

папката от днешна дата във вътрешната мрежа, Ви докладвам 

становище на катедра „Интелектуална собственост и технологичен 

трансфер“ на УНСС във връзка с консултацията, която поискахме от 

тях за авторските права по предадения на Централната избирателна 



49 

 

комисия софтуер в изпълнение на договор от 6 февруари 2021 г. 

Докладвам Ви го само за запознаване. Трябва да го обсъдим на 

работна група заедно със становището на експертите от 

Министерството на културата. 

Колега Стоянова, заповядайте в тази точка. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, само за запознаване искам да Ви 

обърна внимание, че в моя папка от днешна дата има преписка с 

№ ПВР-23-16/1. Моля да я прегледате и да се запознаете с 

приложенията към нея, защото съм сигурна, че ще Ви представляват 

интерес. Ако нещо не е ясно, мога да го изкоментирам с Вас, след 

като сте се запознали, защото аз вече се запознах с тази преписка. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. 

Колеги, мисля, че изчерпахме дневния ред. 

Закривам заседанието и насрочвам следващото за утре, 

29 октомври 2021 г., от 10,00 ч. 

 

(Закрито в 18,20 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

Стенографи: 

 

Вержиния Петрова 

Катя Бешева 

 

 


