ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 115
На 1 ноември 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:

1. Проект на решение относно утвърждаване на бланка на
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за
гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите на
14 ноември 2021 г.
Докладва: Елка Стоянова
2. Проект на решение за приемане на методически указания на
Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за
секционните избирателни комисии извън страната, в които се гласува с
хартиени бюлетини в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Цветозар Томов
2а. Гласуване извън страната.
Докладва:Цветозар Томов
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Медийни пакети.
Докладва:Димитър Димитров
5. Проект на решение относно назначаване на секционни
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избирателни комисии извън страната в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Цветозар Томов
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Димитър

Димитров,

Красимир

Ципов,

Любомир Георгиев, Силвия Стойчева
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Красимир Ципов
7а. Регистрация на наблюдатели.
Докладват:

Йорданка

Ганчева,

Цветанка

Георгиева
7б. Решение за промяна в състава на РИК 26 – София.
Докладва: Силвия Стойчева
7в. Решение за разрешение за привличане като обвиняем по
досъдебно производство на Боян Станков Расате, регистриран като
независим кандидат в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Росица Матева
8. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир
Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Емил
Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов.
ОТСЪСТВАТ: Гергана Стоянова, Георги Баханов.

3
Заседанието бе открито в 10.10 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.

*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!
В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.
В платен отпуск е госпожа Гергана Стоянова
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проект на решение относно утвърждаване на бланка на
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за
гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация, съгласно Закона за здравето в изборите на 14
ноември 2021 г.
Докладва: Елка Стоянова
2. Проект на решение за приемане на методически указания на
Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за
секционните избирателни комисии извън страната, в които се гласува с
хартиени бюлетини в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Цветозар Томов
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Медийни пакети.
Докладва:Димитър Димитров
5. Проект на решение относно назначаване на секционни
избирателни комисии извън страната в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Цветозар Томов
6. Доклади по административни преписки.
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Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Димитър Димитров, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева
7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Красимир Ципов
8. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев
Имате ли предложение за допълване?
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли няколко преписки в рубриката
„Избори извън страната“ да докладвам или в „Разни“? Те са за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Гласуване извън
страната може точка 2а.
Други има ли? Няма.
Колеги, моля режим на гласуване за така предложения проект
на дневен ред и направеното допълнение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
По точка първа.
Точка 1. Проект на решение относно утвърждаване на бланка на
заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за
гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите на
14 ноември 2021 г.
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Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с днешна дата проект
№ 839 е решение за утвърждаване на бланка образец на заявление за
гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за
гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
Моля, да се запознаете с проекта на решение и с проекта на
бланката. Предложила съм да бъде включена като първа точка, тъй като
от днес е началото на срока, в който лица, поставени под карантина,
могат да подават такива заявления. С оглед оперативна бързина
предлагам, след като се запознаете с проекта и приложението, да го
подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на
решение има ли предложение?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам в относно да се запише, че
освен, че се утвърждава бланката, се изменя принципното Решение
№ 831, да бъде свързано и да могат хората, които четат Решение № 831
да прочетат и това решение. От една страна, посоченият в Решение
№ 831 образец на заявление няма да се ползва, а ще се ползва
утвърденото с днешно решение. От друга страна, трябва да променим
точка 8 – броят на заявленията, за да съответства на всички останали.
Смятам, че трябва с това решение да се измени и може би допълни
другото решение, тъй като с него утвърждаваме и бланката на
заявлението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

други

предложения? Образецът на заявление е аналогичен на този, който
беше на предходните избори за народни представители.
Госпожо Стоянова, отбелязахте ли корекциите по проекта на
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решение?
Моля, режим на гласуване на предложения проект с
направените допълнения по него.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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.
Това решение е № 837-ПВРНС.
След като сме утвърдилите заявлението, което трябва да подават
лицата, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, тъй
като са поставени под карантина или задължителна изолация, да
изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, да бъде
активирана платформата на интернет страницата на ЦИК за подаване
на тези заявления, считано от днес.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (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.
Колеги, преминаваме към точка втора.
Точка 2. Проект на решение за приемане на методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната,
в които се гласува с хартиени бюлетини в изборите на 14 ноември
2021 г.
Заповядайте, господин Томов.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, във вътрешна мрежа на днешна
дата в моя папка е качен проект на методически указания на
Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за
изборите на 14 ноември 2021 г. в секциите извън страната, в които се
гласува с хартиени бюлетини.
Да добавя, преди да съм започнал по същество, че почти съм
готов по предложението и за проекта за секции, когато се гласува с
машини за гласуване. По него имам още малко работа.
Предполагам, че няма да е достатъчно делово и оперативно да
прочитам целия проект. Ще поставя на обсъждане частите една след
друга. Най-напред общите положения и част първа – състав на
секционните избирателни комисии на членовете. Да помоля за мнение
и бележки във връзка с тази част, която е разположена на първите шест
страници от текста.
Поставям на обсъждане текста на част първа. Ако считате, че е
по-добре да вървим точка по точка.
По точка първа на част първа имате ли бележки, колеги?
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

по

методическите указания изказвания по тази част първа има ли?
В точка 2 дали не следва да вмъкнем уточняващ текст.
Спомням си, че по друг повод, във връзка с командироването на
членовете на секционни комисии, предложени от партии и
коалиции, написахме с изключение на разходите за възнаграждения.
Не мога да се сетя по какъв повод го записахме и къде.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз мисля, че е напълно ясно, че
командировъчните разходи не са разходи за възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На нас ни е ясно, но
хората задаваха въпроси и имаше някакво неразбиране в тази част.
Или сме го писали в писмо до Министерството на външните работи.
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Ние уточнихме някъде в скоби, с изключение на разходите за
възнаграждения. Ако някой си спомня, кажете къде беше това.
Аналогичен текст да има и тук, като командировъчните разходи, в
скоби , с изключение на разходите за възнаграждения.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Разходите за възнаграждения не са част
от командировъчните разходи. Може би по някакъв друг начин да го
кажем с още едно изречение.
Има текст. Чета го.
Членовете на СИК, предложени от партиите и коалициите, се
командироват

от

предложилата

ги

политическа

сила,

като

командировъчните разходи са за нейна сметка, но не и разходите за
възнаграждения.
Да добавим „само“ командировъчните разходи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

принципното ни Решение е № 556, точка 48. Разходите с изключение
на възнагражденията по изпращане на включените в секционните
избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са
за сметка на съответната партия и коалиция.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да остане този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 48 от
Решение № 556 да замести точка 2 от указанията.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Според мен и точка 49 трябва да се
включи от същото решение. Да допишем втори казус.
Заменяме точка 2 с точка 48 и точка 49 от принципното
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: По точка 7 е даден протокол за попълване
от Централната избирателна комисия. Това е същият протокол и в
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Приложение 1. Според мен е излишно да е на двете места.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако мога да обясня. Аз доста мислих
по този въпрос. Има и други прибавени протоколи, които са изборни
книги. Съображението ми е само това, че ми се струва, че е поудобно за секционните комисии да открият интересуващите ги
протоколи в самите приложения.
Да прехвърля протокол в приложение към методическите
указания.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приложение 1 е същото.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Правилно. В Приложение 1 съм
включил точно този протокол. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, определям
госпожа Матева за малко да води заседанието.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На страница 4 бележки и предложения
имате ли колеги?
На страница 5. Моля, за бележки и предложения до точка 13
до края на част първа, ако има такива.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
до края на част първа има ли предложения?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да минем на част втора.
Получаване на изборните книжа и материали.
Моля, за бележки и предложения по списъка на изборните
книжа и материали.
След обсъждането и евентуалното приемане, ще направя
проверка на всички изборни книги.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по страници 7 и 8 има ли бележки?
За образеца на бюлетината, дали да се каже изрично, че тя се
откъсва от кочана преди откриване на изборния ден, а не преди
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изборния ден. Последният абзац на страница 9.
Горе сме написали, че преди действия по подготовка на
пространството в предизборното помещение, че бюлетините не се
откъсват от кочана предварително преди началото на изборния ден,
а се откъсват пред избирателя при гласуването, което е вярно. Но
образците на бюлетините, които се поставят пред изборното
помещение, също трябва да се откъснат в началото на изборния ден
при откриването му и да се поставят отпред на таблото.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нали така е записано, при откриването
на изборния ден.
Моля ви на страница 11, точка първа да огледаме повнимателно. Това ми е предложението за номерацията на файловете.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля ви да обърнете внимание на страница 11 как ще бъдат
наименувани файловете, които ще се изпращат в ЦИК в
предизборния ден.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да се добавят списък и книжа, за да
има по-ясна разлика между наименованията на двата типа имейли.
Числото да съответства на номера от съответния протокола в
изборните книги. Предвидил съм Кол-Център да има.
Да остане връзка с ЦИК, чрез телефони посочени на
страницата на ЦИК. Тогава отпада, който ще функционира от 13 до
15 ноември.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Отиваме
на откриване на изборния ден.
Преминаваме на отваряне на изборното помещение.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може би точка по точка е добре да ги
разгледаме.
Преминаваме на точка 3. Действия след отварянето на
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изборното помещение. По точка 4 има ли бележки? Накрая съм
прибавил в сравнение с предишния вариант, един абзац за спазване
на противоепидемичните мерки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Избирател, гласоподавател трябва да се махне. Те са само
избиратели. В Изборния кодекс на едно единствено място се ползва
изразът „гласоподавател“. Навсякъде са избиратели.
Забранено е предварителното откъсването на бюлетини от
кочана.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. Благодаря за редакцията.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Да

кажем ли какви са цветовете на съответните бюлетини или само, че
са различни по цвят.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз се страхувам, че при печата може да
се появят някакви нюанси.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Членът на комисията откъсва отрязъците
с номера на бюлетините и ги пуска в непрозрачната кутия.
Уточняваме кой върши действието. Слагаме ли подлога отпред, за да
е по-ясно.
След тези действия бюлетините се подават на избирателя да
ги пусне в избирателната кутия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз приемам да го разделим на две. Да
предложа следващото изречение да започва със „след това“. След
това откъсва отрязъците. Забраната да се разгъне сгънатата
бюлетина, според мен, трябва да върви отгоре. Защото тя касае
процеса на откъсване на отрязъка. Аз мисля, че е важно да
подчертаем за забраната за разгъване на бюлетината в този момент.
Защото после казваме, да се подава бюлетината на избирателя.
Да махна сгрешена бюлетина. Да, съгласен съм.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Да

стане: При изборите за президент и вицепрезидент на републиката и
за народни представители общо заглавие.
ЦВЕТОСЛАВ

ТОМОВ:

Говорим

за

бюлетина

с

несъответстващ номер.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Когато
избирателят е с увреждане на зрението или със затруднения в
придвижването,

което

не

му

позволява

да

извърши

сам

необходимите действия при гласуването, аз мисля, че по-скоро не са
затрудненията в придвижването, колкото други увреждания, които
не му позволяват да извърши необходимите действия при
гласуването. Защото, ако е със затруднения в придвижването,
примерно на инвалидна количка, ако може да бъде вкаран в кабината
за гласуване и да излязат и той да си извърши действията по
гласуване, не трябва да гласува с придружител. Увреждането трябва
да е такова, че да не му позволява сам да гласува.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да дам обща форма. Други увреждания,
които не му позволяват да извърши сам необходимите действия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: И в това
ще се включат и придвижването, и други увреждания.
Някъде пише ли, че един придружител може да бъде
придружител най-много на двама избиратели.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Най-отпред

е

записано.

След

неграмотността не е основание.
Прескачаме част пета.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Отиваме
на част шеста, която е на страница 32. Изпращане резултатите от
гласуването в ЦИК.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Колеги,

прескачаме

част

пета,
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коментираме част шеста.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

На

страница 11 са описани и наименувани файловете за: протокол за
предаване и приемане на списък за гласуване извън страната,
протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали.
Това са документите, които ще се изпратя в ЦИК в предизборния
ден.
На стр. 32 трябва да бъдат наименувани по същия начин
списъците за гласуване, които ще се сканират и ще се изпратят и
протоколи с резултатите от изборите.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вижте Приложение 10. Защото там са
описани. Идеята ми е да отворят Приложение 10 и от там да си ги
вземат. Писал съм съгласно процедура, описана в Приложение 10.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Според
мен не само сканираните протоколи. След приключване на
гласуването, преброяване и съставяне на протоколите СИК извън
страната незабавно изпраща на ЦИК. Тук му е мястото да се каже, че
съгласно процедура и начин, описан в приложение 10 към
Методическите указания. Не само за буква „а“, то касае и буква “б„
и всички документи, които ще се изпращат и то е с болд и с главни
букви. ПВР-23-16-1 в папката на колегата Стоянова от 28.10.2021 г.
Колеги, отиваме на действия на СИК след изпращане на
резултатите от гласуването.
Предлагам да прекъснем гледането на Методическите
указания в момента, тъй като колегата Войнов има бележки по
отчитане на резултатите. Като дойдат в залата с колегата Томов да
продължим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
ще прекъснем за малко тази точка. Господин Войнов имал бележки
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по текста. Като се върне, да ги продължим.
Преминаваме към точка четвърта.
Точка 4. Медийни пакети.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договори. Първият е
ПВР-24-178 от 29.10.2021 г. Това е договор между „Нова
Броудкастинг груп“ и политическа партия „Правото“. Стойността на
договора е 18 119 лв. и 52 ст. с ДДС. Сумата е налична в медийния
пакет на политическа партия „Правото“, по-точно в нейния пакет,
свързан с президентските избори. Предлагам да одобрим този
договор с протоколно решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля да гласуваме този договор.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който е
постъпил при нас с вх. № ПВР-24-177 от 29.10.2021 г. Това е
договор, който е сключен между ПП „Русофили за възраждане на
отечеството“ и Романтика ООД. Стойността на договора е 5999 лв. и
40 ст.
Моля, да одобрим този договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги, моля

режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: При нас е постъпил договор с вх. №
НС-24-709 от 29.10.2021 г. между Романтика ООД и ПП „Русофили
за възраждане на отечеството“.
Изпълнител ще бъде Радио „Зорана“. Стойността на договора
е 5995 лв. и 20 ст. с ДДС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
одобрим този договор.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приключихме гласуването на
договорите, но имаме десетина запитвания.
Първото от тях е от Инвест Консулт, което е издател на
Габрово нюз.бг. Отправно е запитване във връзка с информационния
пакет на Инициативен комитет Румен Радев и Илияна Йотова.
Стойността е 500 лв.
Следващото запитване е с № ПВР-24-179. Тийм Т Консулт
ЕООД. Иска да отрази предизборната кампания в Новината бг.
Заявител е политическа партия „Русофили за възраждане на
отечеството“. Стойността на договора е 6000 лв. с ДДС.
Запиване от „Екрит медия“. Тя издава вестник „Стандарт“.
Политическа партия „Правото“. Запитването е на стойност 1200 лв.
вх. № НС-24-713.
Запитване от Ин Консулт, Новината бг. – ПП „Русофили за
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възраждане на отечеството“. Стойността на заявката е 6000 лв.
Медиен пакет вестник „Галерия“. Политическа партия
„Възраждане“ и вестник „Галерия“ се договарят за отразяване на
кампанията на стойност 2400 лв. Това е заявка.
Евроком и независимият кандидат Низамов са се договорили
за отразяване на кампанията на стойност 4488 лв. с ДДС. Господин
Низамов не е ползвал нищо от пакета си. Така че средствата са
налични в неговия пакет.
Вх. № 24-709. Запитването е Ника едвъртайзинг, което издава
Трибюн бг. и политическа партия „Правото“. Заявката е на стойност
3000 лв. с включен ДДС.
В предишната заявка не съобщих номера, който е 24 711.
Става въпрос за медийния пакет, за който пита Телевизия
„Евроком“.
НС-24-710 е запитването за медийния пакет на Трибюн бг.
Имаме две заявки – № 24 712. Става въпрос за Иванов
Комюникейшънс, която се договаря с политическа партия „Бригада“
да отрази кампанията в Ловеч Тудей.EU, уеб сайт за новини
кампанията срещу 12 150 лв. с ДДС. Става въпрос за две части от
пакета. Едната е на стойност 8000, другата е 4150 лв. Предлагам с
едно протоколно решение да потвърдим, че тези заявки запитват за
стойности, които са налични в пакетите на съответните партии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с общо
решение можем да одобрим доклада на господин Димитров по
запитванията и заявки за ползване на средства по медийни пакети.
Моля, с протоколно решение да ги одобрим.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, връщаме се на точка втора.
Точка 2. Проект на решение за приемане на методически
указания на Централната избирателна комисия по прилагане на
Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната,
в които се гласува с хартиени бюлетини в изборите на 14 ноември
2021 г.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В раздел втори – Отчитане на гласовете и
попълване на протокола с резултатите от гласуването.
Това е края на страница 24 и началото на страница 25.
Втора точка – попълване на протокола, № 112-НС-хч. Цялата
точка втора обяснява как се извършва преброяване на гласовете и
попълване на протокола в изборите за народни представители. А в
точка 3 започва преброяване на гласовете и попълване на протокола
в изборите за президент и вицепрезидент. Би трябвало обратно да
бъде първо за президент и след това за народни представители. Но
това не е толкова съществено според мен. По-важното е, че в точка
втора се описва изцяло процесът по преброяване в изборите за
народни представители, включително попълване на беловата на
протокола и след това се пристъпва към преброяване на гласовете в
другия вид избор. В Изборния кодекс изрично е казано, че само
черновите на протоколите се попълват и след отваряне на другата
кутия, ако се намери бюлетина, която е попаднала от другия вид
избор, тя се приобщава към черновата на протокола от първия вид
избор. Това тук въобще не е отбелязано и според мен това трябва да
се коригира.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен, че могат да се
разменят двете точки, предвид това че президентските избори са
редовни. Това не е толкова фатално, но ще ги разменя.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Трябва да се упомене изрично, че ако в
една избирателна кутия се намери бюлетина от другия вид избор, тя
се изважда и се прибавя към черновата на протокола.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам бележката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
бележки има ли по текста? Няма.
Предлагам с протоколно решение да одобрим проекта на
Методически

указания.

Да

изпратим

на

Държавна

агенция

„Национална сигурност“ частта относно документите, които ще се
изпращат в ЦИК в предизборния ден, както и Приложение 10 за
съгласуване в спешен порядък, по възможност в рамките на днешния
ден, както и да ни направят предложение за наименованието на
файловете за протоколите, за книжата, които ще бъдат изпращани от
секциите с машинно гласуване, с оглед приемането на Методически
указания и за тези секции. В този смисъл да изпратим за съгласуване
в Държавна агенция „Национална сигурност“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (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.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от
„Сиела Норма“ АД. Номерът е ЦИК- 06-34-6 от 31.10.2021 г. С него
„Сиела Норма“ АД ни информират, че в склада на „Карго Партнер“
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вече са доставени 801 броя СУЕМГ по договор № 38. А останалите
СУЕМГ се намират на пристанището в Пирея поради стачки и се
надяват в най-скоро време и те да бъдат освободени.
В тази връзка е пристигнало още едно писмо ПВРНС-23-86 от
1.11.2021 г., с което „Сиела Норма“ АД ни информират, че за да
бъдат предоставени машини от новата доставка за удостоверяване на
съответствието, нямат възможност да изнесат машините от склада
преди ние да сме разрешили това и уведомили ГД „Жандармерия“.
В тази връзка предлагам да изпратим две писма. Едното е до
„Сиела Норма“ АД с копие до Главна дирекция „Жандармерия“, с
което да укажем, да ни предоставят три броя СУЕМГ от
новодоставените по договор № 38 днес на 1.11.2021 г. в 16.00 часа.
Второто писмо да е до Държавна агенция „Електронно
управление“ и до Българския институт по метрология, с което да ги
поканим днес в 16.00 часа, за да им предоставим три броя
техническо устройство за машинно гласуване от новодоставената
партида. Двете писма са в моя папка. Предлагам ги за одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Предложението ми е в писмото до
„Сиела Норма“ АД да бъде зададен въпросът да направят уточнение
действително ли „Сиела Норма“ АД е предала на 01.11.2021 г. две
машини с инсталирана демоверсия на софтуера и документите,
посочени в точки 2, 3 и 5 от наше писмо, днес на ДАЕУ, БИМ и
БИС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги, моля

режим на гласуване на писмата с допълнението, което направи
госпожа Матева по отношение на писмото до „Сиела Норма“ АД.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Емил
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Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за 10 минути, за да проветрим
залата.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието.
Преминаваме към точка трета.
Точка 3. Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД, с което да поискаме да ни
подготвят 408 комплекта смарт карти за изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители на 14.11.2021 г. извън
страната, като приемем протоколно решение с приемо-предавателен
протокол да им предоставим тези 416 комплекта смарт карти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси?
Моля, режим на гласуване по предложението на господин
Войнов.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо вх.
№ ЦИК-06-29-39 от 31.10.2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и
с него ни предоставят логистичен и транспортен план за изборите за
президент,

вицепрезидент

и

за

народни

представители

на

14.11.2021 г. Като логистичният план съдържа информация за
лицата, че транспортират лицензираните устройства, местата за
претоварване, трите имена, ЕГН, мобилен телефон на водачите,
часовете за тръгване и пристигане на машините.
Тъй като има много файлове, този план да остане за
запознаване и на следващо заседание да го разгледаме по-подробно
и редовно да го утвърдим.
Следващото писмо е вх. № ЦИК-06-29-40 от 31.10.2021 г. С
него „Сиела Норма“ АД ни предоставят график за провеждане на
обучение в реално време на 10 районни избирателни комисии, като
посочва, че графикът подлежи на допълване. Докладвам го за
запознаване, като би следвало да се произнесем след получаване на
пълния график. Всичко е под форма Тиймс.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-29-41 от 1.10.2021 г.
Писмото е от „Сиела Норма“ АД. С него ни пишат, че тъй като имат
задължения да подготвят файлове за всяка районна избирателна
комисия в съответствие с утвърдения формат в срок до 31.10.2021 г.,
молят да вземем предвид необходимостта от изпълнение на следните
условия, за да могат да бъдат генерирани резултатните файлове, т.е.
налични всички смарт карти, подредени по избирателни секции,
данни за всички РИК и с кандидати, номера и адреси на
избирателните секции. Към момента твърдят, че все още не са
налични при тях всички смарт карти за СУЕМГ. Към момента не са
получили адресите на избирателните секции за район чужбина.
След като получат всички необходими данни, ще имат
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възможност да подготвят и да ни предадат съответните файлове за
всяка РИК.
Действително все още не сме предали адресите на
избирателните секции за район чужбина, а смарт картите ще им
бъдат предоставени окончателно в най-скоро време. Това го
докладвам за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Чаушев, заповядате.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Беше използван глаголът „подредени“.
Кой подрежда. Това едно. Като ги подредим, как ще отидат към
склада. Не ми е ясна процедурата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ние преди около 10 дни предадохме на
„Сиела Норма“ АД близо 51 000 смарт карти от изборите за народни
представители на 11 юли. Така че с приемо-предавателен протокол
сме им ги предали и те си ги подреждат.
Единствено трябва да ни върнат отговор за колко секции не
са налични смарт карти, тъй като при получаването им от районните
избирателни

комисии

не

навсякъде

от

всички

секционни

избирателни комисии бяха получени смарт картите. Те бяха описани
в специален протокол, изготвен от администрацията на Централната
избирателна комисия. Така че за всеки изборен район има някъде
около между 100 и 200 карти, които липсват. Така че ние сме им
предали всичко, от което имаме наличност, с изключение на
секциите извън страната, за което днес преди малко гласувахме
писмо да бъдат подготвени тези карти. Остава единствено да им
бъдат предадени за секциите, където липсват. Но те са малко на
брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
госпожо Матева.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, информирам, ви, че постъпи от
РИК 29 – Хасково, писмо с вх. № ПВРНС-15-74 от 31.10.2021 г., с
което ни изпращат регистъра на кандидатските листи със заличено
едно лице от политическа партия „Български съюз за директна
демокрация“. Решението, което са взели, е решение № 100-НС.
Предлагам ви в тази връзка да изпратим две писма. Едното до
„Информационно обслужване“ АД. Въз основа на това решение на
Районна избирателна комисия - Хасково, да бъде отразено в
системата ЦИК – cik.is-bg net. заличаването на кандидата, посочен в
решението на РИК, което да се отрази и на интернет страницата на
ЦИК и на съответната РИК, както и едно писмо до „Сиела-Норма“
АД, до изпълнителния директор, с което да ги уведомим, че в 29-ти
изборен район – Хасково, в листата на съответната политическа сила
е заличен кандидатът под № 2 – Анюта Лозкова Лозева и следва да я
заличат данните в електронната бюлетина в този изборен район,
както и бутонът, отразяващ преференцията на заличения кандидат,
не следва да бъде активен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги, моля

режим на гласуване по тези писма във връзка със заличаването на
кандидата в изборен район Хасковски.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, преминаваме към точка шеста.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
Районна избирателна комисия – Благоевград. То е адресирано до
ЦИК, с копие до областна администрация, за назначаване на
допълнителен брой технически сътрудници за изборната нощ.
Посочили са, че имат необходимост от назначаване на
25 технически сътрудници за периода след изборния ден, които да
подпомагат РИК. Знаете че на предходните избори те имаха проблем
с осигуряването на необходимите технически сътрудници по точка 8
от Решение №542 на Централната избирателна комисия.
Аз ви предлагам да изпратим писмо до РИК – Благоевград, с
копие до областния управител на област – Благоевград. С
уточнението, че те трябва да приемат решение, да определят броя и
лицата и да изпратят това свое решение на областния управител за
сключване на граждански договор с тези лица.
Като се има предвид, че на 14.11.2021 г. се произвеждат два
вида избори, имаме много кратък срок за организиране на
произвеждането

евентуално

на

нов

избор

за

президент

и

вицепрезидент. И в тази връзка се явява като условие за успеха на
тази организация предаването на книжата и материалите от РИК в
срок в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги, моля

режим на гласуване по писмото до Районна избирателна комисия –
Благоевград, с копие до областния управител.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от Районна избирателна
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комисия – Добрич, сме получили искане с приложено тяхно решение
за изработване на допълнителен брой печати за районната
избирателна комисия.
Предлагам

ви

да

дадем

съгласие

за

изработване

допълнително на десет броя печати за РИК – Добрич.
Колеги, моля режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам,
постъпила справка за направените разходи, свързани с Ковид-19, и
наличните средства в изпълнение на възлагане от Централната
избирателна комисия по повод на докладна записка, въз основа на
която приехме протоколно решение за доставка на санитарнохигиенни материали.
Във вътрешната мрежа е ЦИК-09-430-1 от 29.10.2021 г.
Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо, което е от секретаря на Столична
община и зам.-кмета на Столична община относно изборни книжа.
Поставеният въпрос касае Приложение № 98-ПВРНС, протокол за
предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК, ПСИК
за съхранение в общинската администрация в изборите за президент
и вицепрезидент и за народни представители. Дали ще има
утвърдена нова изборна книга при евентуален нов избор за
президент и вицепрезидент или да се ползва така утвърдената
изборна книга по Приложение № 98.
С това писмо от името на Столична община пожелават здраве
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и успешно произвеждане на изборите на 14.11.2021 г.
Предлагам ви да отговорим, че Централната избирателна
комисия, съгласувала съм го и с господин Войнов – ръководител на
групата за изборните книжа, че няма да утвърди нов образец на
изборна книга за евентуален нов избор за президент и вицепрезидент
на републиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

моля

режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, за сведение ви докладвам
писмо от кмета на Столична община до председателя на Столичния
общински съвет във връзка с писмо от Централната избирателна
комисия за излъчване в метростанциите в гр. София на разяснителни
видеоклипове за правата на гражданите в настоящата изборна
кампания, за преценка и последващо процедиране изпратено в
качеството на представляващ принципала на „Метрополитен“ ЕАД.
Докладвам за сведение писмо ПВРНС-7-4 от 29.10.2021 г.
За сведение ви докладвам писмо, което е получено по
електронната поща във връзка с притеснение на членове на
секционни избирателни комисии, които имат опасения за лоша
организация и липса на мерки при предаването на изборните книжа
и материали, тъй като по отношение на тази организация към
настоящия момент са приети всички необходими стъпки.
Аз се надявам, че няма да се смесват потоците и районните
избирателни комисии заедно с областните администрации и ще имат
грижата за това.
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Докладвам ви едно писмо ПВРНС-23-84 от 31.10.2021 г.
Отново

като

член

на

секционна

избирателна

комисия

Н.

К.

се обръща към нас, че е чул министъра на здравеопазването

по Би Ти Ви и е уведомил, че всички членове на комисии, които
нямат зелен сертификат, трябва да имат тест.
Поставят се и въпроси, които касаят организацията по
извършването на такива тестове, финансирането и т.н. Докладвам ви
го за сведение.
Може би е добре министърът на здравеопазването да уведоми
Централната избирателна комисия.
Писмо от Сливо поле. Предлагат срок от 24 часа от момента
на получаване на материалите.Така и не става ясно за какво става
дума. ПВРНС-6-26-4 от 29.10.2021 г.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Следващ докладчик, госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в тази точка ще ви докладвам
постъпили жалби, които трябва да бъдат изпратени във Върховния
административен съд. Това е жалба вх. № ПВРНС-22-3-128 от
01.11.2021 г., подадена от Мартин Димитров и Петър Славов като
кандидати за народни представители, срещу Решение № 825ПВР/НС на ЦИК в частта му за преброяване на контролните
разписки. Комплектувана е преписката. Ще бъде изпратена във
Върховния административен съд. За информиране на ЦИК я
докладвам.
В същата връзка жалба, подадена от КП „Демократична
България – Обединение“, с вх. № ПВРНС-11-15 от 1.11.2021 г. Тя
също е срещу Решение № 825-ПВРНС в частта на точка 3, раздел
четвърти – Установяване на резултатите от гласуването и попълване
на протоколите на СИК.
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Третата жалба срещу същото решение. То е разпореждане от
Върховния административен съд. Входящ № ПВРНС-8-16 от
01.11.2021 г. Разпореждането е по вх. № 15-177 от 1.11.2021 г.
Изпраща ни се копие от жалба с разпореждане за
комплектоване на административната преписка и е подготвено за
изпращане до ВАС, като жалбата е подаден от коалиция „Изправи
се! Ние идваме!“ и коалиция „Продължаваме Промяната“ срещу
Решение № 825-ПВРНС. И трите доклада са за сведение.
Колеги, във вътрешната мрежа ви предлагам да гласуваме
текст на писмо до всички кметове на общини, до всички районни
избирателни комисии и до Националното сдружение на общините в
Република България във връзка с приетото от нас Решение № 830ПВР/НС от 29.10.2021 г., с което определяме реда, по който ще се
гласува в условията на Ковид и при прилагане мерките, които са
одобрени от здравния министър и от главния държавен здравен
инспектор. Знаете, че по принцип производителят на машините за
гласуване и трите института, които установяват съответствието, са
отправили препоръка дезинфекцирането на устройствата да се
извършва с етилов спирт, който може да е 75 процента. В решението
сме предвидили това.
Тъй като отново постъпиха въпроси и запитвания, че не
навсякъде в търговската мрежа се намира такъв процент етилов
спирт, с това писмо да дадем същите указания, които дадохме и
преди изборите на 11 юли 2021 г., че етиловият спирт може да бъде
заменен с до 75 процента. И в случаите, в които не могат да се
осигурят нито 75 процента, нито до 75 процента етилов спирт, могат
да бъдат осигурени ръкавици за еднократна употреба, които да се
използват от избирателите при гласуването.
Моля ви, да одобрим изпращането на това писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения в тази връзка?
Моля, който е за да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ПВРНС-11-7 от 29.10.2021 г. Това е предложение на основание
чл. 213 от Изборния кодекс. От КП „Демократична България –
Обединение“ ни уведомяват, че представител на коалицията в
процеса на удостоверяване на съответствието по чл. 213, ал. 2 ИК
Божидар Пламенов Божанов. Представени са в превод документ удостоверение за притежаване степен „бакалавър“ на науките по
изчислителни и информационни системи с приложение към
дипломата.
Подробна справка за изпитите, които са зачетени, че са
издържани. Има го и на английски. Както и пълномощно от
представляващите коалицията. Пълномощното е подписано със
саморъчен подпис, с което е упълномощена Надежда Йорданова да
представи и да подаде документите на Божидар Божанов в
Централната избирателна комисия.
Моля, с протоколно решение да вземем решение да бъде
вписан Божидар Пламенов Божанов в регистъра на лицата, които е
заявено да присъстват при установяване на съответствието.
Решението ни е № 783-ПВР/НС от 22.10.2021 г. и там са
описани условията и редът, при които участват представителите на
политически партии и коалиции. Така че ви моля да вземем
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протоколно решение, господин Божидар Пламенов Божанов да бъде
вписан в този регистър. Информация за него да бъде изпратена на
Държавна агенция „Електронно управление“, БИМ и БИС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
има ли? Няма.
Колеги, моля да гласуваме протоколно решение, с което да
впишем в регистъра на допуснатите лица да участват в процеса по
удостоверяване на съответствието, Божидар Пламенов Божанов. Да
бъдат информирани трите институции ДАЕУ, БИМ и БИС.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последния ми доклад в тази
точка е писмо вх. № ЦИК-12-53 от 29.10.2021 г. Писмо от
Обществения съвет, с което са изпратени предложения на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия по
произвеждането на избори две в едно. На две страници са
предложенията. Част от тях Централната избирателна комисия е
съобразила в Методическите указания в своите принципни решения.
Така че ви предлагам да се запознаете с тях. Те са в папката с моите
инициали от 31.10.2021 г. или от днешна дата.
Можем да ги обсъдим работно, за да може да преценим дали
част от предложенията ще бъдат възприети от Централната
избирателна комисия. Това в момента е за сведение и за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик е господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам ви преписка,
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която

е

с

вх.

№

ЧМИ-00-46

от

18.10.2021

г.,

с

която

„Информационно обслужване“ АД се е обърнало към нас с молба, да
бъдат подписани приемо-предавателните протоколи за това, че са
извършили обработката на резултатите от частичните местни
избори. Тази преписка беше разпределена на мен, след това отиде
при госпожа Манолова.
Постъпило

е

становище

от

главния

експерт

Информационни и комуникационни технологии, господин К.

по
,

с което е потвърдено, че работата е извършена в пълно съответствие
със заданието. Предлагам с протоколно решение да упълномощим
председателя и секретаря да подпишат приемо-предавателен
протокол.
Само председателят да подпише тези 14 индивидуални
протокола за всеки един от частичните избори.
Те са подписали договорите, въпреки че платец по случаите
са общините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказания по доклада на господин Димитров? Няма.
Моля, режим на гласуване за протоколно решение по
неговото предложение, като преди да бъдат подписани от
председател, да бъдат съгласувани за Централната избирателна
комисия със съответните служители от администрацията на ЦИК.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против –
няма.
Следващ докладчик в административни преписки господин
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Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-02294 от 28.10.2021 г. писмо от Столична дирекция на вътрешните
работи, Първо районно управление. Отправят въпрос към нас във
връзка с досъдебно производство по съответния номер, за
извършено престъпление по чл. 129, ал. 1 от НК, да отговорим
регистрирано ли е в листите за кандидати за народни представители
за президент и вицепрезидент на 14.01.2021 г. лицето А.
Г.

В.

със съответното ЕГН.

В моя папка от днес ще видите проект за писмо до
„Информационно обслужване“ АД да бъде направена такава
справка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги, моля

режим на гласуване за писмото до „Информационно обслужване“
АД.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви за сведение във
връзка с вх. № НС-05-228 от 23.10.2021 г. Кметът на Свищов
изпраща информация, каквато поискахме за две лица с адресна
регистрация ва територията на община Свищов. В тази връзка ви
докладвам и в моя папка от днес вх. № НС-05-230 от 29.10.2021 г.
във връзка с наше искане по отношение на същите лица, отговор от
страна на областния управител на област Велико Търново. Двете
писма са адресирани до Областна дирекция на МВР и Районно
управление на МВР – гр. Свищов. Ние сме копирани в съответната
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информация.
Докладвам ви за сведение писмо от областния управител на
София-град също във връзка с наше искане, изпратено до областната
администрация, вх. № НС-05-231, предоставяне на информация във
връзка с регистрирани кандидатски листи за трите МИР в изборите
за народни представители на 11 юли. Същата информация е
изпратена на вниманието на Столичната дирекция на вътрешните
работи, Четвърто районно управление, а ние сме копирани като
адресат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Стойчева, по тази точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-08-57 от
29.10.2021 г. в Централната избирателна комисия е получено ценово
предложение от Български пощи ЕАД за предоставяне на услуги за
нуждите

на

Централната

избирателна

комисия.

Целевото

предложение е в две позиции.
Първата е отпечатване и пакетиране на плакати. Става дума
за плаката за начина на гласуване в случая в изборите на
14.11.2021 г. Форматът е Б-3, тираж 18 100 броя. Общата цена е
1773 лв. и 80 ст. без ДДС.
Втората позиция се отнася до доставката на колетни пратки,
като съответните плакати ще бъдат пакетирани и доставени до всяка
една областна администрация на територията на страната.
В таблицата виждате посочен броят плакати за всяка една
област. Общата цена е 366 лв. и 25 ст.
Моля, с протоколно решение да одобрим представената
оферта и да се предприемат последващи действия по сключване на
договор с Български пощи ЕАД за отпечатване и доставка на
плакатите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по доклада на госпожа Стойчева? Няма.
Моля, с протоколно решение да одобрим представената
оферта и да възложим чрез директора на дирекция „Администрация“
да се подготви преписката с всички необходими документи за
сключване на договор с Български пощи ЕАД.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против –
няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В папка разяснителна кампания може
да се запознаете с анимирания видеоклип за гласуване на избиратели
в чужбина, както и плакат за гласуване с машина за избирателите
извън страната за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието на Централната избирателна комисия, което ще
продължи в 15.30 часа.
В 14.00 часа моля, за работна група по част от материалите от
разяснителната кампания и организационно технически въпроси.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Вероятно ще ни
се наложи прекъсване за работна среща, но в зависимост от
пристигането на представителите на ДАЕУ и на „Сиела Норма“ ще
се определи кога да бъде прекъсването.
Продължаваме с доклади в шеста точка.
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Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам писмо с вх. № МИ-06670 от 28 октомври 2021 г. в папката от същата дата с мои инициали
от община Видин. С писмо от кмета на общината ни осведомяват за
отваряне на запечатано помещение, преглед и предаване на
съответни материали. Създадена е комисия със съответната заповед.
Представят ни копие от заповедта и протокола на комисията.
Свършили са работата, запечатали са помещението. Докладвам го за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, аз ще ви докладвам с вх. № ЦИК-04-76 от 29
октомври 2021 г., най-вероятно преписката е в тази дата. Получили
сме от Министерството на финансите писмо относно възможност за
придобиване на част от сграда, намираща се в центъра на София –
ул. „Алабин“ № 16-20 за нуждите на държавата.
Постъпило е предложение в Министерството на финансите от
председателя на Управителния съвет на Българската стопанска
камара за продажба на част от сградата, намираща се на този адрес.
Министерството на финансите няма интерес към гореописания имот
и за тях не е основание да се произнасят по предоставената от
Българската стопанска камара възможност.
В депозираното предложение се съдържа информация, че от
правителството е бил заявен интерес към този имот за нуждите на
Министерството на регионалното развитие и ЦИК. Във връзка с това
ни изпращат постъпилото предложение за проучване и за становище
по въпросите.
Докладвам ви го за сведение на този етап. Ще бъде

36
предоставено на администрацията. Предвид активния изборен
период мисля, че в настоящия момент този въпрос може малко да
почака и да върнем отговор малко по-късно.
Колеги,

съгласно

чл.

41,

ал.

3

от

Правилника

за

организацията и дейността на Централната избирателна комисия, за
заместване на директора на дирекция „Администрация“ е определен
господин Румен Цачев. Тъй като госпожа Манолова ще отсъства попродължително време, през което господин Цачев трябва да
изпълнява, освен заеманата от него длъжност – ръководител на звено
„Правна дейност“, и да осъществява функциите на директор на
дирекция „Администрация“, тоест да изпълнява и двете длъжности,
на основание чл. 13, ал. 2 от Вътрешните правила за организация на
работната

заплата

на

служителите

в

администрацията

на

Централната избирателна комисия ви предлагам за периода, през
който ще осъществява и функциите на директор на дирекция
„Администрация“

с

избирателна комисия

протоколно

решение

да определим

на

господин

Централната
Цачев,

освен

възнаграждението за заеманата от него длъжност, да получава
допълнително възнаграждение в размер 50% от основната заплата,
определена за длъжността директор на дирекция „Администрация“.
Като

имам

предвид

50%

от

минималната

стойност

на

възнаграждението за длъжността „директор“.
Имате ли други предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица Матева, Силвия

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към трета точка.
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Заповядайте, господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, във връзка с гласуването извън страната и
по-конкретно секциите с машинно гласуване извън страната,
предлагам да изпратим писмо до постоянния

секретар

на

Министерството на външните работи на Република България, с
което да го помолим да ни предостави списък с адресите на секциите
извън страната, в които ще има машинно гласуване. Писмото е в моя
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с протоколно
решение на ЦИК и изпратено писмо до „Сиела Норма“, днес бяха
получени два броя USB носители, съдържащи платформата за
параметризация на техническите устройства за машинно гласуване,
като от „Сиела Норма“ декларират, че двата броя USB носители са с
едно и също съдържание. Единият брой е за ЦИК, единият брой е за
ДАЕУ. Със съответния приемо-предавателен протокол единият USB
носител

беше

предаден

на

Държавна

агенция

„Електронно

управление“.
Предлагам да възложим на IT експертите от Централната
избирателна комисия да проверят съдържанието на USB носителя,
който е за Централната избирателна комисия, и да изготвят доклад
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до ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
или предложения?
Ако няма, моля да гласуваме.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч

Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ПВРНС-23-88 от 1 ноември 2021 г. Писмото е от „Сиела
Норма“. Във връзка с предстоящите избори молят да бъде осигурен
достъп до склада допълнително на две лица, които да работят в
периода от 2 ноември до 21 ноември 2021 г.
Предлагам да изпратим стандартното писмо до МВР и ДАНС,
с което да им предоставим списъка с двете лица, за които да бъде
извършена съответната проверка не по-късно от 2 ноември 2021 г. И
да им укажем, че лицата, за които не възразяват, ще бъдат допуснати
за работа в склада след допълнително решение на ЦИК, и да ни
уведомят за резултатите от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги,

предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против –
3 (Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова и Севинч Солакова).
И сега, колеги, ще ви докладвам, че с вх. № ПВРНС-15-15/34
от 31 октомври 2021 г. мисля, че отново писмо от Районна
избирателна комисия – Плевен, с което поставят въпрос за
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машинното гласуване в няколко избирателни секции. Би трябвало да
е в моя папка от днешна дата. В писмото колегите посочват, че броят
на избирателите в секциите, за които става въпрос в писмото, на
последните парламентарни избори на 11 юли 2021 г. са били 785,
1082 и 1036, като и в трите секции гласуването е било с по две
машини. На частичните местни избори на 3 октомври 2021 г. в
същите секции броят на избирателите също е бил висок и отново на
тези избори е гласувано с по две машини. Като се има предвид и
обстоятелството, че изборите ще бъдат 2 в 1, колегите настояват за
тези три секции да бъдат осигурени по две машини за гласуване, за
да може да протече спокойно изборният процес.
Колеги, аз ви предлагам с протоколно решение да определим
в тези три избирателни секции да се проведе машинно гласуване с
две машини, като, ако бъде взето такова решение, да бъде изпратено
писмо

до

„Информационно

обслужване“

и

до

Съвета

на

нотариусите. И, разбира се, да отговорим на колегите от Районната
избирателна комисия в Плевен. Считам, че след като имаме такова
писмо от районна избирателна комисия и с оглед на това, че
комисиите познават по-добре изборния район, на територията, на
който работят, а и броят на машините, които се искат, не е толкова
голям, може да се осигурят по две машини в тези три избирателни
секции, още повече като на два предходни избора е гласувано с по
две устройства.
Така че моето предложение е с протоколно решение да
определим в тези секции да бъде гласувано с по две машини.
Имате ли изказвания по това или други предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева ш Цветанка Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев).
Колеги,

сега

ви

предлагам

да

изпратим

писмо

до

„Информационно обслужване“ и до „Сиела Норма“, с което да
посочим, въз основа на нашето протоколно решение, което приехме
преди малко, избирателните секции, които така или иначе са
определени за машинно гласуване, че там ще има и по втора
машина.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева ш Цветанка Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев).
Заповядайте, госпожо Матева, в Административни преписки.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, спешен доклад отново за заличаване на кандидат.
Писмо с вх. № ПВРНС-15-75 от 1 ноември 2021 г. от Районна
избирателна комисия – Стара Загора. Колегите ни уведомяват, че с
Решение № 81 от днешна дата са заличили Георги Димитров
Георгиев с посочено ЕГН, регистриран като кандидат за народен
представител под № 5 в кандидатската листа на коалиция
„Продължаваме промяната“ в Старозагорски

изборен

район.

Прилагат ни и копие от решението, и копие от заявлението на
кандидата, който по собствено желание е поискал да бъде заличен.
Предлагам ви в тази връзка да гласуваме отново две писма –
до „Информационно обслужване“, за да бъде заличен от системата
cik. is-bg.net и това да бъде отразено на интернет страниците на ЦИК

41
и на съответната РИК; и до „Сиела Норма“ да бъде заличен от базата
данни на електронната бюлетина и да бъде невъзможно гласуването
с бутона за преференцията за този кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, току-що пристигна писмо с вх. № ПВРНС-00-60 от 1
ноември 2021 г. от „Информационно обслужване“, към което е
приложен списък на експертите и автомобилите за изграждане на
Изчислителния пункт към Централната избирателна комисия. В тази
връзка ви предлагам списъкът на експертите, които ще работят по
изграждане на Изчислителния пункт към ЦИК да бъде изпратен за
проверка на Министерството на вътрешните работи и на Държавна
агенция „Национална сигурност“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, дали можем, тъй като сме в Административни
преписки, да погледнем клиповете по разяснителната кампания,
които са предназначени за извън страната, и ако има бележки по тях
да ги върнем за корекция на изпълнителя?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да погледнете в клипа на 13-ата
секунда. Първата корекция, която направихме още в събота, беше по
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отношение на двата документа за самоличност, които могат да бъдат
представени за гласуване извън страната – лична карта и
задграничен паспорт.
Малко по-нататък, в кадъра, в който приключва бюлетината
за президент и вицепрезидент и се преминава за гласуване с
бюлетина за народни представители, има малко разминаване в звука.
Това е между секунди 45 и 50. Мисля, че това може да бъде
коригирано много лесно. Просто още две секунди трябва да се
задържи предния кадър.
И следващото, което моля да погледнете, е преференциите.
Екранът на бюлетината трябва да бъде коригиран, съобразно вида на
бюлетината за извън страната, тъй като това е вариантът за
гласуване в страната.
Това са трите малки корекции, които трябва да бъдат
нанесени.
Няма музикален фон, ако забелязвате. То е, за да можете да
чувате звука по-ясно, иначе музикалният фон ще бъде насложен. По
този начин е представен, за да може да се проследят как вървят текст
и картина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първите кадри дават три документа,
обаче декларацията се подава само и единствено, ако избирателят не
е вписан в избирателния списък. С думи: „Декларацията се подава
само, ако гражданинът не е в списъка“.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В случай че не сте включени в
избирателния списък…
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Даже това може да мине на втори кадър.
Предлагам кадърът, в който се показват трите документа,
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както твърди текстът, да бъде разделен на два кадъра в смисъл: ако
сте вписан в избирателния списък, се появява личната карта и
международният паспорт. Втори кадър: ако не сте вписани в
избирателния списък нов кадър и тези трите да се появят пак.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Започва с това, че дори да не сте подали
заявление, подавате декларация и комисията ви дописва.
Може би трябва да има едно изречение: Вписаните в
избирателния списък, не представят декларация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Може и така.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако фигурирате в избирателния списък,
не представяте декларация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: 80% от информацията пристига през
облаците, да знаете. Затова ми беше идеята да се разгледат.
ЕЛКА СТОЯНОВА: На база на коментарите, които правихме
до момента, предлагам, ако е възможно, тъй като текстът започва с
„Дори и да не сте подали заявление за гласуване, представяте
документ за самоличност и декларация и комисията ще ви допише в
избирателния списък“, да има допълнително изречение, което казва:
„Ако

фигурирате

в

списъка

за

гласуване,

не

представяте

декларация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА:

Добре. Значи

връщаме материалите за корекциите, както бяха коментирани и
предложени, след което отново ще го разгледаме за одобрение.
Господин Томов, заповядайте в пета точка.
Точка 5. Проект за решение относно назначаване на
секционни избирателни комисии извън страната в изборите на 14
ноември 2021 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В моя папка от днешна дата ще ви
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помоля да отворите уърдовски файл pr 841. Това е предложението за
решение за назначаване на съставите на секционните избирателни
комисии извън страната за изборите за президент и вицепрезидент и
за народни представители на 14 ноември 2021 г. Накратко ще
резюмирам съдържанието му.
С Решение № 792-ПВР/НС и № 801-ПВР/НС ЦИК определи
местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции
извън страната и броя на избирателните секции на изборите на 14
ноември 2021 г. На 28 ноември 2021 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 15 се проведоха консултациите за назначаване на съставите на СИК
извън страната между парламентарно представените партии и
коалиции с участието и на една извънпарламентарна коалиция и на
Министерството на външните работи. В хода на консултациите беше
постигнато съгласие между участващите партии и коалиции. В
съгласувания на консултациите срок 30 октомври партиите и
коалициите изпратиха в ЦИК своите писмени предложения за
участници в секционните избирателни комисии, а на следващия ден
и

Министерството

на

външните

работи

представи

своите

предложения за попълване на незаетите места в съставите на
секционните избирателни комисии, както и за резервни членове. В
отделни, но сравнително малко на брой избирателни секции остават
незаети места, за които предстои да се представят предложения от
партии и коалиции или Министерството на външните работи.
Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102,
ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс предлагам Централната
избирателна комисия да реши: първо, че назначава съставите на
секционните избирателни комисии извън страната за изборите за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката

и

за

народни

представители на 14 ноември, съгласно приложението (на него ще се
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спра след малко); второ, публикува незаетите места в СИК извън
страната чрез обявяване на настоящото решение на интернет
страницата на Централната избирателна комисия. Решението
подлежи на обжалване в тридневен срок пред Върховния
административен съд.
Това е предложението за решение.
Извън това също в моя папка и също на днешна дата има
екселски файл, назован „Назначение СИК извън страната“. Той е
точно отгоре на този, който току-що представих. В него е самата
таблица с всички предложения за назначение, които правя в
момента. Както можете да забележите, в случая много висок процент
от секционните избирателни комисии са с попълнени състави, има и
доста резерви. На този файл са посочени всички събрани данни.
Това е за наша информация при обсъждането – всички събрани
данни за представените кандидатури. Колоните, които са след име,
презиме, фамилия и нататък. Разбира се, ако гласуваме това решение
и приложението към него, тези данни няма да бъдат публикувани.
Ще бъдат публикувани данните за имената на хората и позициите,
които заемат в секционните комисии.
Предлагам да вземем това решение и

да назначим

фигуриращите в приложението хора.
Направени са проверки за дублиране на имена и за това
посочените хора да съответстват точно на заявените от партиите и
коалициите позиции в секционните избирателни комисии при
консултациите на 28 октомври 2021 г.
Това е, ако имате време да го разгледате. Аз нямам какво да
добавя, освен че предлагам да се гласува това предложение и да
имаме вече попълнени състави на комисиите.
Само да добавя, че отново на този файл, освен повечето
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данни,

са

посочени

и

предложените

резерви

от

Външно

министерство. Разбира се, при обявяването на решението, те няма да
бъдат включени, тъй като ние не ги назначаваме. Просто са сложени
тук

за

информация

на

Централната

избирателна

комисия.

Междувременно в момента сътрудниците подготвят файла във вида,
в който той би следвало да съответства на изискванията на
решението, за да не губим време. Ако го гласуваме, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам един
уточняващ въпрос.
По точка 1 и точка 2 от диспозитива на решението ще имаме
два отделни списъка – едното ще са съставите, а другото ще са само
незаетите места, или?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Незаетите места фактически личат от
начина, по който е обявен съставът на комисията. Не са много
непопълнените комисии. Да дам като пример секция 321300074 в
Дюселдорф 1. В нея са посочени имената на председател, заместникпредседател, секретар и двама члена и стои едно свободно място за
член, за което все още няма човек. Мисля, че това е стандарт, в
който е представена тази информация и на предишни избори. Не
виждам смисъл да ги описваме отделно, защото по този начин е понагледно къде всъщност стоят все още незаети места в секционните
комисии. Просто редом с публикуването на списъка със заетите
места остават празни незаетите места в съответната секционна
комисия. Срещу празното място стои и позицията, която не е заета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви
предлагам малко по-късно да се върнем на този проект, за да може
да

се

качи

във

вътрешната

мрежа

и

предложението

на

Министерството на външните работи за всяка избирателна секция.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
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комисия, което ще продължи в 17,00 ч.
(След прекъсването)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Моля да изменим и допълним дневния ред с точка „Проекти
за решения за регистрация на наблюдатели“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Точка

7а

–

регистрация на наблюдатели.
Колеги, има ли други предложения по дневния ред? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, има останали доклади в шеста точка.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
изпратим до всички районни избирателни комисии и до всички
областни управители графика за предаване на отпечатаните
хартиени бюлетини за изборите на 14 ноември 2021 г., като
обръщаме внимание за легитимирането на отговорните лица, както и
областните управители да създадат организация по осигуряване на
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охрана от МВР при транспортиране на бюлетините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване по писмото до районните избирателни комисии
и областните управители.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, продължаваме със седма точка.
Господин Ципов, заповядайте.
За малко определям госпожа Матева да води.
Точка 7. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ще
намерите вх. № ПВРНС-15-68 – жалба срещу Решение № 74-22ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК – Смолян, за определяне броя на
подвижните секционни избирателни комисии на територията на
община Борино. В моя папка също от днес ще намерите проект за
решение под № 840 относно жалба срещу Решение № 74-22-ПВР/НС
от 27.10.2021 г. на РИК – Смолян. Проектът, понеже е дълъг, ви
моля да се запознаете.
Само накратко искам да ви информирам, че в Районната
избирателна комисия не са стигнали до решение, тоест имаме
отхвърлително решение. Описани са подробно всички факти и
обстоятелства по преписката и действията, които са извършени.
Предлагам на вниманието ви следното решение: Централната
избирателна комисия смята, че с решението, с което не е определен
броят на подвижните избирателни секции на територията на
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общината е незаконосъобразно, тъй като РИК – Смолян, не е
изложила мотиви за това, а това ще се отрази на възможността на
избирателите с трайни увреждания да упражнят правото на глас.
Предвид изложените мотиви и на основание текстовете от
Изборния кодекс предлагам на вниманието ви следното решение:
Отменя Решение № 74-22-ПВР/НС от 27.10.2021 г. на РИК 22 –
Смолян, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал.
4 от Изборния кодекс и връща административната преписка по
решението. Указва на Районната избирателна комисия да се
произнесе

с

решение

за

определяне

броя

на

секционните

избирателни комисии на територията на община Борино.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Благодаря.
Колеги, запознайте се с проекта и ви моля за становища.
Колеги, моля за становище по проекта на колегата Ципов.
Колеги, някой иска ли да вземе становище по проекта?
Моля, режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир

Георгиев, Росица Матева, Севинч

Солакова и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колега Ципов, това решение е № 838-ПВР/НС.
Колеги, другият докладчик в тази точка съм аз.
Докладвам ви постъпило с вх. № ПВР-08-14 от 29 октомври
2021 г. разпореждане на Върховния административен съд, с което по
вх. № 15116 от 29 октомври 2021 г. са оставени без движение жалба
на Е.

Б.

К.

със същия входящ номер, като са дадени

указания на жалбоподателя в срок до днес, 10,00 ч. да подпише
жалбата или да я подаде с квалифициран електронен подпис. По
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информация от нашите юрисконсулти е постъпила подписана жалба
и справка, извършена по телефона. Аз извърших справка в сайта на
Върховния административен съд и по жалбата са образувани две
дела – административно дело № 10919 от тази година и
административно дело 10916, така че ще ви информирам за
резултата от делата, когато ми стане известен.
Отделно от това ви докладвам постъпила по електронната
поща информация като сигнал с вх. № ПВРНС-22-120 от 30
октомври 2021 г. от С.

А.

. Пише: Здравейте, искам да ви

изпратя една снимка от социалните мрежи и вие да прецените какво
да правите. Можете да се запознаете със снимката. Това е снимка на
кандидата

за

президент

Мустафа

Карадайъ,

в

която

има

информационен материал на различен от българския език. Но
доколкото социалните мрежи не са доставчици на медийни услуги и
не се регулира съдържанието им по време на предизборна кампания
от Централната избирателна комисия, ви предлагам този сигнал да
остане за сведение.
Има ли други становища? Не виждам.
По днес постъпилите жалби, които ви докладвах преди обяд,
срещу Решение № 825-ПВР/НС на Централната избирателна
комисия, и по трите жалби е образувано едно производство –
административно дело № 10928 от 2021 г. Ще ви информирам за
развитието по това дело.
Сега ви докладвам само за запознаване току-що постъпило, в
17,27 ч. на ръка с вх. № ПВР-09-4 от 1 ноември 2021 г. искане от
главния прокурор на Република България на основание чл. 160, ал. 1
от Изборния кодекс да се произнесе Централната избирателна
комисия относно даването на разрешение на главния прокурор да
бъде привлечен като обвиняем по досъдебно производство, което е
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посочено, Боян Боянов Станков-Расате – кандидат за президент в
изборите на 14 ноември 2021 г. Ще подготвя проект за решение и ще
ви го докладвам.
Това е в тази точка. Друг да има в дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, с вх. № НР-24-1 от
29.10.2021 г. е постъпило писмо, с което Атанас Арнаудов –
управител на фирма „БА“ ООД иска да се срещне с ЦИК, за да уреди
въпрос, който е висящ между ЦИК и фирмата „БА“ от 2016 г. Тогава
ЦИК е отказала да заплати сумата по 6-7 медийни пакета на
стойност 27 240 лв. Тъй като междувременно…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

РОСИЦА

МАТЕВА:

Господин Димитров, ние сме в „Дела, жалби и сигнали“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И това е дело.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Има
заведено дело, така ли? Понеже казвате за медийни пакети.
Съжалявам.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: То е за медийни пакети по
същество и неизплатена сума, но е дело, по което се е произнасял
веднъж Върховният административен съд, след което ЦИК е
отказала отново. Той, разбира се, не е позволил да се извърши
цедиране на тази сума от фирмата, за която става въпрос, на друга
фирма. Така не се е стигнало до плащане. В края на краищата
фирмата е завела гражданско дело в Софийския районен съд и
предлага да се срещнем, за да се уреди по някакъв начин това
финансово отношение, тъй като вземането е лихвоносно.
Предлагам Правният отдел да се произнесе по въпроса, тоест
преписката да бъде предадена на господин Цачев в качеството му на
административен ръководител, за да имаме някакво становище на
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юристите по този казус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада на господин Димитров, моля за протоколно решение да се
възложи

чрез

директора

на

дирекция

„Администрацията“

изготвянето на правно становище от звено „Правна дейност“ на
ЦИК по тази преписка с оглед вземането на решение от страна на
Централната избирателна комисия.
Няма да приемаме протоколно решение. Господин Димитров
с резолюция ще си възложи на администрацията тази дейност.
Колеги, преминаваме към точка 7а.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка

7а.

Проекти

на

решения

за

регистрация

на

наблюдатели.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило заявление за
регистрация

на наблюдатели

от българска

неправителствена

организация, а именно Федерация на независимите студентски
дружества от 1.11.2021 г., подписана от представляващия господин
Гунчев чрез пълномощник господин Илиев. Тази Федерация на
независимите студентски дружества е регистрирана с наше решение
от 20.10.2021 г. за участие с наблюдатели в изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Приложени са всички изискуеми документи по закон и по наше
решение, като в заявлението и списъка на упълномощените лица са
предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица.
С вх. № ПВРНС-18-1/28 от 1.11.2021 г. е извършена проверка
на предложените за регистрация като наблюдатели лица и от 30 по
списък е установено едно лице, което не съответства, предвид което
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ви предлагам проект на решение, с който да регистрираме като
наблюдатели за страната 29 упълномощени представители на
сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
както следва – лицата от 1 до 29 със съответните ЕГН. Това е
проектът ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект имате ли предложения?
Ако няма, 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, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, Решението е № 839-ПВР/НС.
Следващ докладчик е госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви проект на решение за регистрация на
наблюдатели от сдружение „Зона за трансатлантически просперитет
– Наблюдателна мисия, България“ за участие в изборите за
президент

и

вицепрезидент

на

републиката

и

за

народни

представители на 14 ноември.
Постъпило е заявление с вх. № 5-3 от 1 ноември 2021 г. от
сдружението, което е регистрирано с Решение № 761-ПВР/НС на
Централната избирателна комисия от 19 октомври 2021 г. като
българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в
изборите на 14 ноември 2021 г. Подписано е от представляващия
Константина Кипрова и е подадена от Александър Данаилов.
Приложени са всички изискуеми документи – пълномощно от
Константина Кипрова в полза на 124 упълномощени представители,
списък

с

имената

и

единните

граждански

номера

на
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упълномощените представители, представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител, декларации по образец – 124
броя. Извършена е проверка на лицата, предложени да бъдат
регистрирани като наблюдатели, от която е видно, че 117 от лицата
отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 7 са установени
несъответствия.
Предвид представените изискуеми документи, резултатите от
проверката и на база правните основания предлагам на Централната
избирателна комисия да реши: регистрира като наблюдатели за
страната 117 упълномощени представители на сдружение „Зона за
трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България“ в
таблицата, която следва. 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? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 840-ПВР/НС.
Друга регистрация на наблюдатели, колеги, мисля, че няма.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля да
включим нова точка в дневния ред: „Промяна в състава на Районна
избирателна комисия в 26 изборен район – Софийски“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова точка 7б –
Проект на решение за промяна в състава на РИК 26.
Колеги, моля режим на гласуване за допълване на дневния
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ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 7б. Проект за решение промяна в състава на РИК в
Двадесет и шести изборен район – Софийски.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е предложение с
вх. № ПВРНС-15-80 от 1 ноември 2021 г. от Александър Манолов –
упълномощен представител на коалиция „БСП за България“ за
промяна в състава на РИК в 26 изборен район – Софийски, като се
предлага на мястото на Лазарина Василева Бонева – член на
Районната избирателна комисия, да бъде назначен Константин
Иванов Балов. Към предложението са приложени: молба от
Лазарина Василева Бонева за освобождаването й като член на
Районната

избирателна

комисия,

пълномощно

в

полза

на

Александър Манолов, декларация по чл. 60 и копие от дипломата за
висше образование на Константин Иванов Балов.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 и
във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс предлагам
Централната избирателна комисия да приеме следното решение:
освобождава като член на РИК в 26 изборен район – Софийски,
Лазарина Василева Бонева със съответното ЕГН и анулира
издаденото й удостоверение; назначава за член на РИК в 26 изборен
район – Софийски, Константин Иванов Балов със съответното ЕГН.
На назначения член да се издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
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на госпожа Стойчева ви предлагам да гласуваме решение относно
промяна в състава на РИК в 26 изборен район – Софийски.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, Решението е № 841-ПВР/НС.
И сега се връщаме към пета точка.
Господин Томов, заповядайте.
Точка 5. Проект на решение относно назначаване на
секционни избирателни комисии извън страната в изборите на 14
ноември 2021 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Връщаме се към обсъждане на приложението.
Колеги, във вътрешната мрежа в моя папка файлът, който е
точно по средата – петия отгоре надолу, таблица „Секции 4 – готова
за решение“ има екселски файл, в който всъщност е оформено
приложението към проекта за решение, който обсъждахме, с
имената и единните граждански номера на членовете на комисиите,
предложени както от партиите и коалициите, така и от МВнР.
Таблицата съдържа общо 3677 имена и 455 незаети места.
След малко може вероятно тази таблица да се покаже в уърд.
Ако искате вижте и екселския и да изберем в какъв технически
формат да бъде този вариант, стига да решим, че го приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
за решение, моля за вашите коментари, въпроси или предложения.
Проектът на решение е № 841.
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РОСИЦА МАТЕВА: Аз си мисля, не знам дали е било досега
с тези два диспозитива, но след като ще бъдат в едно приложение, е
добре да се назначава и да се каже, че приложението съдържа и
незаетите места.
ЦВЕТОЗАР

ТОМОВ:

Предлагам

следната

редакция:

Публикува незаетите места в СИК извън страната чрез обявяване на
приложението към настоящото решение на интернет страницата на
Централната

избирателна

комисия.

Или

чрез

приложението

директно?
РОСИЦА МАТЕВА: Публикува незаетите места на СИК
извън страната в приложението по т. 1.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Незаетите места в СИК извън
страната се обявяват чрез публикуване на приложението на
настоящото решение.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да няма точка 1 и 2. Аз съм съгласен с
това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение и по приложението към него имате ли въпроси или
предложения?
Всъщност цялата екселска таблица е направена в този
формат?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Само двете колони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази таблица
посочваме ли резервните членове?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В таблицата, която съм предложил като
финална, резервните членове ги няма.
Дайте да пуснем екселското приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, можем ли
да гласуваме?
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Колеги, по проекта на решение, ако няма други предложения,
с направените изменения и допълнения по текста, моля, режим на
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, Решението е № 842-ПВР/НС.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Моля да включим нова точка в дневния ред: Проект на
решение за разрешение за привличане като обвиняем на кандидат,
регистриран за участие в изборите за президент и вицепрезидент на
14 ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение?
Моля, режим на гласуване да бъде нова точка 7в.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте за доклад по новата точка 7в, госпожо Матева.
Точка 7в. Проект на решение относно разрешение за
привличане като обвиняем по досъдебно производство на Боян
Боянов Станков-Расате, регистриран като независим кандидат за
президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
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на 14 ноември 2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, както ви докладвах в доклади по дела, жалби и
сигнали, пристигнало е искане от главния прокурор на Република
България с вх. № ПВР-09-4 от 1 ноември 2021 г. Искането е за
даване на разрешение за привличане като обвиняем на Боян Боянов
Станков-Расате – кандидат за президент в изборите на 14 ноември
2021 г. Към искането са приложени предложения на прокурор от
Софийска градска прокуратура с посочен в решението номер, в
което е описана фактическата обстановка, изяснена в хода на
разследването, и предложението е да бъде внесено в Централната
избирателна комисия искане да се даде разрешение за привличането
на Боян Станков-Расате като обвиняем по досъдебно производство
№ 423 от 2021 г. по описа на Следствен отдел към Софийска градска
прокуратура по прокурорска преписка № 20007 от 2021 г.
Приложено е и постановление от 31 октомври 2021 г. на дежурен
прокурор с посочен номер по прокурорската преписка, която ви
цитирах, с което е прието по компетентност упражняването на
ръководство и надзор по досъдебно производство № 1557 от 2021 г.
на Пето РПУ към СДВР, и съобщение за започване на досъдебно
производство от дежурен разследващ полицай.
По изложеното ви предлагам да вземем решение, с което
Централната

избирателна

комисия

да

даде

разрешение

за

привличане като обвиняем по досъдебно производство № 423 от
2021 г. по описа на Следствен отдел на СГП по посочената
прокурорска преписка № 20007 на Боян Боянов Станков-Расате с
посочено ЕГН, регистриран като независим кандидат за президент в
изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14
ноември 2021 г. с Решение № 698-ПВР от 8 октомври 2021 г. на
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Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, въпроси
или становища по проекта? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, Решението е № 843-ПВР.
Преминаваме към осма точка.
Господин Димитров, заповядайте.
Точка 8. Разни.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

председател.
С вх. № ПВРНС-18-4/1 от 28 октомври 2021 г. е постъпило
писмо, в което Мисията на ОССЕ, или по-точно двама от експертите
в мисията – госпожа Тамара Сартания и господин Вилемсън желаят
да се срещнат в ЦИК и са написали 6-7 въпроса, които ги
интересуват, доста разнообразни: информационната кампания,
машините

за

гласуване

как

ще

бъдат

доставени

в

РИК,

Методическите указания и прочие. Ще погледнете този номер в
моята папка. Не знам какво да им отговоря, настояват за възможно
най-бърза среща. И не знам колко време ще ни отнемат. Ние
предварително би трябвало да ги информираме, че разполагаме с 3040 или колкото минути.
Ако искате писмено мога да се опитам да им отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По въпросите?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, тъй като те са ги формулирали
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от едно до седем.
Ще подготвя някакъв вариант на писмени отговори на
въпросите и ще ги представя за обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги, има ли друго предложение? Не.
Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР

ГЕОРГИЕВ:

Най-напред

за

сведение

ви

предлагам писмо с вх. № ПВРНС-23-75 от 29 октомври 2021 г. със
становище от Държавна агенция „Електронно управление“ по повод
на писмо и други изразени становища във връзка с участието на
представители на партии и коалиции в удостоверяването. Вече стана
дума затова предлагам това писмо за сведение. Всичко е изяснено
според мен по отношение на писмото от „Демократична България“
за интегритета на данните.
Предлагам също за сведение писмо по електронната поща с
вх. № ПВРНС-22-110 от 28 октомври 2021 г., предполагам в папката
от тогава. Изглежда като въпрос и като сигнал, но не е нито едно от
двете, затова е само за сведение. Иначе отговорът на поставения
въпрос от господин П.

е: да, така или иначе.

И една натрупана група от писма – постановления за отказ от
образуване на производства от Софийска района прокуратура с вх.
№ МИ-09-109, което се различава от останалите, но само по входящ
номер ще го докладвам. След това с входящи номера от НС-09-120
до НС-09-128 са от един и същи прокурор Владимиров от Софийска
районна прокуратура, а с входящи номера НС-09-129 и НС-09-130 са
от друг прокурор от същата прокуратура. И накрая последното е от
прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, господин Георгиев,
също така отказва да образува производство по съответната
преписка с вх. № МИ-09-113 от 29 октомври 2021 г. Приключих.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли друг
доклад в точка Разни? Не.
Връщаме се на трета точка.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВРНС-23-94
от 1 ноември 2021 г. Писмото е от Държавна агенция „Електронно
управление“ и с него искат да им предоставим документи, свързани
с удостоверяването по чл. 213а от Изборния кодекс. Изброени са
общо пет документа, които би следвало да бъдат предоставени от
изпълнителя „Сиела Норма“.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до „Сиела
Норма“, в което да им изискаме незабавно да ни предоставят
документите, посочени в писмото на ДАЕУ със съответния входящ
номер, което приложено да им го изпратим. Писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Прилагаме направо
писмото на ДАЕУ? Добре. В какъв срок обаче?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: И още едно писмо, колеги, искам да ви
докладвам. Писмото е с вх. № ПВРНС-11-14 от 31 октомври 2021 г.
Писмото е от П.

С.

, която ни информира, че на сайта на
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РИК – Разград, не е публикуван график за разяснителната кампания
за машинно гласуване и така хората не знаят къде и кога ще могат да
видят машините.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до всички
районни избирателни комисии, в които да им укажем да ни изпратят
до 3 ноември 2021 г. утвърдените графици за демонстрация на
машините по населени места, дати и часове, както и да им укажем
графиците да публикуват и на интернет страницата на РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, ако сте съгласни, да добавим още едно изречение,
тъй като има обаждания, на мен ми се обадиха от няколко района
комисии и кметове на общински администрации, все пак, че
организацията на разяснителната кампания се извършва от
районната избирателна комисия в сътрудничество с общинските и
областните администрации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване по писмото, предложено от господин Войнов, и
допълнено от госпожа Матева.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-06-6/367 от 29 октомври 2021 г. Писмото е от „Каргопартнер“ и е във връзка с проведената работна среща. С това писмо
от „Карго-партнер“ ни предоставят предложение за договор за
логистични услуги между възложителя – българската държава, и
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изпълнителя – „Карго-партнер“, и ценова оферта за предоставяне на
складови площи под наем и за извършване на складови и други
логистични услуги.
Докладвам това писмо за запознаване и за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Заповядайте,

госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, подготвили сме с колегата Войнов писмо, но, за
съжаление е в моята папка, № 1770. Предложението е тази оферта,
заедно с проекта на договор, да изпратим на Министерския съвет,
като писмото е до господин Янев – министър-председател, и до
Красимир Божанов – главен секретар на Министерския съвет, с
което да ги информираме, че препращаме информация за условията,
при които може да продължи съхранението в склада на „Каргопартнер“ на машините, като Централната избирателна комисия
смята, че преценката трябва да бъде на Министерския съвет. След
като определят условията и реда за съхранение на устройствата за
машинно гласуване, да се възложи и съхранението на „Каргопартнер“ и срокът, в който това да се случи, отново следва да бъде
преценка на Министерския съвет, като за времето, през което
устройствата ще се съхраняват в този склад, до определяне на
помещение държавна собственост за съхранението им, следва да се
предвидят съответните финансови средства за заплащане на наема и
на логистичните услуги.
И другото предложение е становище относно предложеното
помещение за съхранение с посоченото писмо, което се намира на
4-и километър, Централната избирателна комисия ще изрази след
оглед на обекта на място, който ЦИК ще има възможност да направи
след изборите за президент и вицепрезидент и за народни
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представители на 14 ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения

по

текста

да

изпратим

писмо

до

министър-

председателя с копие до главния секретар на Министерския съвет и
по този начин да изразим нашето становище, като препратим и
офертата, която получихме в петък от „Карго-партнер“?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, с това закривам заседанието на Централната
избирателна комисия и насрочвам следващото за 2 ноември от
10,00 ч.
(Закрито в 18,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенографи:
Силвия Михайлова
Нина Иванова

