ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 120
На 7 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение за изменение и допълнение на Решение
№ 842-ПВР/НС/ 01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия
за назначаване на секционните избирателни комисии извън страната
в изборите на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Цветозар Томов
2. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов, Любомир Георгиев
3. Проект на решение относно промяна в състава на РИК.
Докладва: Елка Стоянова
4. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
5. Доклади по административни преписки г.
Докладват: Росица Матева, Гергана Стоянова
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Гергана Стоянова.
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Заседанието бе открито в 16.10 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Четиринадесет членове на Централната избирателна комисия
сме в залата – налице е необходимият кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
1. Проект на решение за изменение и допълнение на Решение
№ 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г. на Централната избирателна
комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън
страната в изборите на 14 ноември 2021 г. – докладчик господин
Томов.
2. Машинно гласуван – докладчик господин Войнов.
3. Проект на решение относно промяна в състава на РИК –
Перник – докладчик Елка Стоянова.
4. Медийни пакети – докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения?
Госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля, точка последна „Разни“ във
връзка със запитване, на което трябва да отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Предлагам Ви да не бъде в точка Разни, а в точка Доклади по
административни преписки.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: В Доклади по административни
преписки, ако може.
Ще разглеждаме ли днес Доклади по дела, жалби и сигнали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Никой не е заявил.
Имаме ли жалба, на която изтича срокът?
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РОСИЦА МАТЕВА: Имам разпределен сигнал за начина, по
който се използват машините за демонстрационни гласувания. Ако
смятате, че не е важно – да го оставим за утре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли? Няма.
Колеги, моля, процедура по гласуване на така предложения
проект на дневен ред.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
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, преди да започнем по дневния ред, във връзка с
вчерашните публикации в медиите и писмото, което беше
разпространено, което ние сме изпратили до Държавна агенция
„Национална сигурност“ относно машините, закупени от „Сиела
Норма“ АД извън договора и не са предмет на този договор, аз ви
предлагам да изразим позицията на Централната избирателна
комисия, която вече е изразена и в писмата, които са изпратени до
„Сиела Норма“ АД и до Главна дирекция „Жандармерия“ и до
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Според мен позицията на Централната избирателна комисия
може да бъде една единствена, а именно, че тези машини не са
предмет на договора, сключен между Централната избирателна
комисия и „Сиела Норма“ АД. Централната избирателна комисия е
предприела необходимите мерки да информира Държавна агенция
„Национална сигурност“. Очакваме от „Сиела Норма“ АД пълна и
подробна информация за номерата, предназначението и
собствеността на тези машини, както и за какво ще бъдат
използвани.
Мисля, че всичко това и в петъчния ден беше докладвано и от
господин Войнов. Ще помоля колегата Войнов, ако греша някъде, да
ме поправи. Изпратихме писмо до „Сиела Норма“ АД и до Главна
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дирекция „Жандармерия“ без да се разпечатва контейнерът, в който
се твърди, че са тези машини, да бъде разположен на обособено
място, без достъп до него, без никакво разпечатване и че
Централната избирателна комисия няма да допусне гласуване с
машини, които не са преминали през процедурата по
сертифициране.
В писмото бяхме посочили, че тези машини след 21 ноември
2021 г.ще бъдат върнати на „Сиела Норма“ АД или греша? След
приключване на изборите.
Така че, колеги, за да бъдат преустановени всякакви
спекулации по повод действията на Централната избирателна
комисия, включително и интерпретации на медиите, както казах, и
писмото, което сме изпратили до Държавна агенция „Национална
сигурност“ и по всички медии, мисля, че всички са запознати с
действията, които е предприела Централната избирателна комисия.
Но все пак смятам, чрез двамата говорители, в този смисъл да бъде
изразена позиция на Централната избирателна комисия. Или, ако
прецените – да бъде изпратено прессъобщение на всички медии.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка искам да
ви докладвам писмо, постъпило с вх. № ПВР/НС-04-2-31 от 5
ноември 2021 година. Писмото е от Главна дирекция „Жандармерия,
специални операции и борба с тероризма“.
Уведомяват ни, че е създадена необходимата организация за
недопускане изнасянето от логистичната база на „Карго Партнер“
ЕООД на специализираните устройства за машинно гласуване, които
не са част от Договор № 38, за които е указано да се складират в
обособен сектор от склада на „Карго Партнер“ ЕООД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Ципов, искахте думата.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, споделям становище, че
трябва да излезем с позиция, още повече че в рамките на днешния
ден, сутринта, в различни медии представители на висшето
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професионално ръководство на Министерството на вътрешните
работи изразиха становище, че няма абсолютно никакъв проблем с
тези допълнителни машини. Че, забележете, е извършена проверка
от страна на ДАНС.
Аз моля господин Войнов, ако имаме отговор от страна на
ДАНС, да разберем всички какво пише в този отговор, като съвсем
ясно и конкретно беше заявено, че тези машини са предназначени за
употреба от страна на „Сиела Норма“ АД за избори в Албания и
Грузия, забележете.
При положение че ние сме взели решение и сме поискали да
бъдат отделени тези 228 устройства, да поемем инициатива от наша
страна, за да разсеем всички съмнения, някак си не мога да разбера
защо трябва представители, при това от професионалното
ръководство на Министерството на вътрешните работи, да
коментират има ли или няма проблем с тези допълнителни
машини…?! Нека да уточним в крайна сметка кой отговаря за
изборния процес именно по отношение на това да дадат използвани
специализирани устройства за електронно машинно гласуване за
гласуване в страната.
Едни такива заявления повдигат и други въпроси, като
например: имало ли е информация Министерството на вътрешните
работи, когато е поело охраната на територията на страната, че има
допълнителни такива устройства? И ако е имало такава информация,
има ли допуснато нарушение на изискванията на Закона за
Министерството на вътрешните работи, защото съвсем ясно и
конкретно са посочени хипотезите, в които Министерство на
вътрешните работи може да осъществява охрана и съпровождане на
товари, а тази хипотеза е когато има сключен договор между
Министерство на вътрешните работи и заинтересованите лица. Ако
има такъв сключен договор, аз ви предлагам да попитаме
Министерство на вътрешните работи и този договор да ни бъде
предоставен, за да се разсеят абсолютно всички съмнения какво се е
случило с тези машини.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов,
Вие зададохте въпрос към колегата Войнов?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Да, има ли отговор от ДАНС?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в петъчното заседание,
късно вечерта докладвах писмото от ДАНС и съответно отговорът,
който изпратихме на ДАНС беше гласуван. На всичко, което ни е
поискала ДАНС, сме изпратили отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това на
което пропуснах да обърна внимание, като ви предложих
Централната избирателна комисия да изрази чрез говорителите
своята позиция, направи ми впечатление публикации, че всъщност
този, който е внесъл машините, а именно „Сиела Норма“ АД,
отказва да даде отговор с обяснението, че Централната избирателна
комисия е забранила изявления. На мен не ми е известно да сме
забранили на „Сиела Норма“ АД изявления по теми, които не са
свързани с договорни взаимоотношения между ЦИК и „Сиела
Норма“ АД. Така че в този смисъл смятам, че медиите могат да
потърсят своите отговори именно от този, който е внесъл машините.
Споделям с вас това, което ми направи впечатление.
Господин Ципов, на мен също не ми е известно да е
постъпвало писмо от ДАНС по въпроса, който зададохте.
По отношение на изявление на Министерството на
вътрешните работи, Министерството на вътрешните работи да си
отговаря за действията и за изявленията. Няма как Централната
избирателна комисия да отговаря за това според мен.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Ако си спомним какво изпратихме
като информация в петък на ДАНС, това, което поискаха
допълнително, въпросът е, че днес в изявления, отново повтарям –
на представители на висшето професионално ръководство на
Министерство на вътрешните работи, бе споменато, че ние сме
получили конкретен отговор в конкретна информация какво
представляват тези машини. Аз такъв спомен нямам да сме
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получили в петък и поради тази причина попитах господин Войнов
има ли някакво допълнително писмо след извършена проверка от
страна на ДАНС? Това ми беше въпросът.
Господин председател, държа да поставите на гласуване
предложението ми да изпратим писмо до Министерство на
вътрешните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще го поставя на
гласуване, колега Ципов.
За да не се объркаме във всичките ни предложения,
започнахме с моето предложение към Вас за позицията на
Централната избирателна комисия.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Съвсем ясно и конкретно заявих, че ще
гласувам за тази позиция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Съвсем ясно и
конкретно да обявим на медиите, че Централната избирателна
комисия е предприела необходимите действия да уведоми Държавна
агенция „Национална сигурност“, че тези машини не са предмет на
договорни отношения между ЦИК и „Сиела Норма“ АД и че тези
машини Централната избирателна комисия няма да допусне да бъдат
използвани в изборите, тъй като те не са преминали никаква
процедура по сертифициране – така, както е разписано в Изборния
кодекс. В този смисъл.
Така, че колеги, ако се нещо можете да ме допълните,
заповядайте.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Процедурно. Това писмено ли ще бъде
или по смисъл?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ви попитах –
дали да има прессъобщение до всички медии или говорителите да го
изразят, защото пред сградата, доколкото разбрах, има медии. Да
слязат, да изразят позицията на ЦИК – така, както ви го предложих,
без повече коментари.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, писмено и смислово, защото аз
току-виж смислово като гласувам, току-виж се появяват едни други
семантични структури по време на речта и речевия контакт между
говорител – журналисти, и не знам какво ще стане в крайна сметка.
По-добре да е писмено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги,
тогава да се изпише и подготви така, както го продиктувах за
стенографския протокол.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: За да формира Централната
избирателна комисия своето изявление или позиция, Централната
избирателна комисия, първо, трябва да има пълната информация. Аз,
доколкото чух, малко по-късно влязох в дискусията, Централната
избирателна комисия няма такава пълна информация. Не знам дали
има и частична такава. Към момента има ли такива машини – 228, в
този склад?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В петък нали
всичко това го докладва господин Войнов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Добре. Има ли, колко са към момента
тези машини, има ли изнасяне от там на тези машини? Защо някакви
машини, не знам за къде са били предназначени, стоят в склада с
другите машини и за къде са тези машини? И защо държавата плаща
наем за някакви машини, които няма да се ползват или ще се ползват
в нашите избори, в изборите на 14 ноември 2021 година?
На тези въпроси мисля, че трябва да получим категоричен
отговор и от „Карго-партнер“ ЕООД и от „Сиела Норма“ АД и от ГД
„Жандармерия“, в частност и от Министерство на вътрешните
работи. Главна дирекция „Жандармерия“, доколкото знам е под
тяхна шапка. Така че трябва да имаме тази информация, за да може
ЦИК наистина да излезе с някаква категорична позиция и пълна
информация, а не само да си казваме общи приказки – ЦИК си е
свършила работата, пратила е до ГД „Жандармерия“ и какво става от
тук насетне – никой не знае.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Баханов, аз
съм напълно съгласна с Вас, само че вероятно Вие в петък и в
четвъртък не сте чул докладите на колегата Войнов. Част от Вашите
въпроси бяха докладвани в зала и именно във връзка с
информацията, постъпила в Централната избирателна комисия, ние
сме предприели, като орган, действия да бъде информирана
Държавна
агенция
„Национална
сигурност“,
както
и
„Жандармерията“ да не се предприемат никакви действия по
разпечатване на контейнера, на тези машини, за да може те да бъдат
използвани за каквато и да било цел, докато не получим
необходимите отговори от „Сиела Норма“ АД.
Писмата, получени от „Сиела Норма“ АД, съдържат, че на
тези 228 машини е посочен собственикът и тяхното предназначение.
Във връзка с тяхното писмо изпратихме уточняващо писмо – да
конкретизират за какви дейности, като твърдят, че ще се използват в
България, а не свързани с изборите са те, в отговор на което
получихме препис от жалба до Административния съд София-град.
Позицията на Централната избирателна комисия към момента
е, че информацията, с която разполагаме към момента, е тази. Ако в
утрешния ден постъпи друга, естествено, че тя ще бъде докладвана в
заседание и ако се наложи, ще бъде представена и на
обществеността. Но Централната избирателна комисия в момента, в
който е получила първото писмо от „Сиела Норма“ АД с молба за
съдействие за освобождаване на тези машини, от което разбрахме,
че има допълнителен брой машини, доставени извън договора,
сключен между „Сиела Норма“ АД и Централната избирателна
комисия, незабавно сме изискали необходимата информация от
„Сиела Норма“ АД и сме уведомили Държавната агенция
„Национална сигурност, която от своя страна в петък ни изпрати
писмо, в отговор на което ние сме предоставили съответната
информация.
Това си спомням аз, колеги, от кореспонденцията от
четвъртък и петък.
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РОСИЦА МАТЕВА: Ние казахме да се приберат в склада, а
не да стоят в камион.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така.
Предложението на господин Ципов?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложението ми е да отправим
писмо към Министерството на вътрешните работи със запитване
кога за първи път са разбрали, че има допълнително количество
машини, извън сключения договор със „Сиела Норма“ АД,
съпроводили ли са ги от границата до склада на „Карго-партнер“
ЕООД и това на какво основание е било извършено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тези машини, след като влизат в
България и не са под различен режим на внос или транзит, или не са
съгласно закона са във временни складове към съответната митница,
би трябвало да са обмитени. Тоест, влезли са в България и са
обмитени. Това говори, че ще се използват за България.
Каква е логиката да влязат някакви машини, да се обмитят,
ако са обмитени, понеже така разбрах от информацията, че са били
обмитени, и после да ги изнасят за Грузия, за Албания или за не
знам си къде…?!
Току-що казаното от колегата Ципов, че се е върнал някакъв
отговор, доколкото чух никой от Комисията не знае, включително
колегата Войнов, дали има такъв отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямаме такъв.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тогава да изискаме, тъй като,
доколкото разбрах от Министерство на вътрешните работи, на
пресконференция са били казали, че имат отговор. Да го изискаме от
тях, може би отговорът там е стигнал по-бързо, отколкото до нас.
Така разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в началото
не поставих въпроса нашето писмо в оригинал как е разпространено
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в медийното пространство, но очевидно е стигнало по някакъв
начин.
По повод поставения въпрос как тези машини са пристигнали
до склада, колеги, спомнете си, че имаше искане от „Сиела Норма“
АД, от ГКПП „Кулата“ до клада на „Карго-партнер“ ЕООД, те
самите поискаха да бъдат съпровождани от МВР и Централната
избирателна комисия даде съгласие. Тогава никой не е знаел към
този момент, че вътре в превозните средства има контейнер с
машини, които не са предмет на договора. Колегата Ципов постави
въпроса защо са били съпровождани. Централната избирателна
комисия даде такова.
Предлагам Ви, колега Ципов, така, както ще се изготви и
писменият текст на позицията, да се изготви и Вашето предложение
за писмо до МВР и после ще се върнем да ги гласуваме и двете.
Преминаваме към точка първа от дневния ред: Проект на
решение за
изменение и допълнение на Решение
№ 842ПВР/НС/01.11.2021 г. на Централната избирателна комисия за
назначаване на секционните избирателни комисии извън страната в
изборите на 14 ноември 2021 г.
Заповядайте, господин Томов.
Точка 1. Проект на решение за изменение и допълнение на
Решение № 842-ПВР/НС/01.11.2021 г. на Централната избирателна
комисия за назначаване на секционните избирателни комисии извън
страната в изборите на 14 ноември 2021 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Във вътрешна мрежа в моя
папка на днешна дата, под папката, в която са описани
пристигналите писма с предложения за помени в СИК извън
страната и допълване на съставите на комисиите, има word файл
„изменение на Решение № 842 от 07.11.2021“, който всъщност
предлагам за обсъждане като проект за решение.
В мотивната му част, както относно допълнение и изменение
на Решение № 842-ПВР/НС от 01.11.2021 г., са описани постъпилите
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от 1 ноември насам писма с предложения в този смисъл от
Министерство на външните работи и от участвалите в
консултациите на 28 октомври 2021 година политически партии и
коалиции.
На основата на тази информация предлагам да решим да
изменим и допълним Решение № 842-ПВР/НС, като освободим
предложените за освобождаване лица и назначим предложените за
назначаване. Следва в диспозитива списък на всички предложения в
поредицата писма, които са посочени.
Това е проектът. Мога да добавя, че са качени, обработени и
включително пристигналите днес. Кои са те, може да видите по
списъка, която е разграфен по партии.
Извън това, за допълнителни сведения за Комисията, найотдолу има exсel файл – таблица за решение – 07.11.2021 г., в който
са описани всички промени, отразени в този проект за решение в
колони: F – колоната за освободените, промените са по секции,
колона G – колоната за предложените нови назначения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по проекта на решение?
В този проект са отразени към кой момент всички
предложения?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Към днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: До началото на
заседанието, или може би…?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да кажем – до 14.00 ч. каквото е
пристигнало, е отразено. Ще има и още.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко
време за запознаване, без да прекъсваме заседанието.
Колега Томов, excel файл – таблица за решение, това е
работната таблица?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е работният файл, който се
поддържа с всички нанесени промени от самото начало на процеса.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по проекта, като, разбира се, технически той ще бъде
приведен в съответствие с формата на решение на Централната
избирателна комисия.
Колеги, успяхте ли да се запознаете с проекта, да разгледате
работната таблица, проекта на решение, мотивите?
Ако няма предложения, изказвания, подлагам на гласуване
така представения проект на решение за изменение и допълнение на
Решение № 843-ПВР/НС от 1 ноември 2021 година.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 875-ПВР/НС.
Господин Томов, ще Ви помоля технически да го оформите
във вида за подписване и публикуване.
Колеги, продължаваме с точка втора: Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 2. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо с вх. № ПВР/НС-23-150 от 4 ноември 2021 година. Писмото е
от Български институт по стандартизация (БИС) и с него ни
информират, че процесът по удостоверяване на съответствието по
чл. 213а ИК относно предоставените образци от 9 600 ТУМГ е
завършил успешно. Обръщат внимание, че с писмо от 2 ноември
2021 година са изискали от ЦИК пакетът с документи за нова
доставка, които очакват да им бъдат предоставени в спешен
порядък. Тъй като исканите документи ги получихме днес от „Сиела
Норма“ АД с писмо с вх. № ЦИК-06-6-371 от 7 ноември 2021 г.,
писмото, заедно с всички документи са качени в моя папка,
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предлагам да ги изпратим на Български институт по стандартизация
с писмо, което съм подготвил в моя папка.
Освен това, тъй като с писмо сме поискали от „Сиела Норма“
АД да ни предоставят всички документи по точка 4.4. от Договор
№ 38, в които документи влизат и списък с номерата на машините за
гласуване от новата доставка, предлагам да им изпратим още едно
писмо, с което да ги уведомим, че списъкът, който трябва да ни
предоставят със серийните номера на новодоставените СУЕМГ
следва да е заверен на всяка страница, тъй като в този списък, който
го предоставят за БИС не са заверени. Така че предлагам тези две
писма да изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения по повод доклада на господин Войнов?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам предложение, обаче тук има
логически паралогизми. Хем ни казват, че е завършил успешно
процесът, хем искат допълнителна информация и в крайна сметка
завършил ли е, не е ли завършил? Тук нещо законите на логиката
куцат. Завършил ли е процесът, или не е завършил процесът? За мен
с изпращането, искането и не знам какво си на документи, очевидно
не е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в петък, когато
докладвах писмото до Държавна агенция „Електронно управление“
АД съвестно докладвах и беше записано, че те ни уведомяват, че е
завършил процесът за удостоверяване на съответствието на първата
партида машини – 9 600, първата доставка, и те дадоха съгласие да
бъде извършена логистика с тези машини и в този смисъл
изпратихме писмо до „Сиела Норма“ АД и до Министерството на
външните работи, че машините, които се подготвят за извън
страната, да бъдат от тези, за които е удостоверено съответствието.
Изрично още в петък казах, че очакваме документите по новата
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партида да бъдат изпратени до Български институт по
стандартизация. Днес ги получихме от „Сиела Норма“ АД и затова
предлагам да бъдат изпратени по новата партида, за да завърши
удостоверението и на тези машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
нещо, което не е изяснено по този повод?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има. Тъй като не сме в сериали, първа
серия, втора серия, и да помним в първа серия какво е ставало, пък
да пишем общи фрази от контрагентите си, че всичко е ок и както
виждаме, че не всичко е ок, въпреки безкрайните писма, които си
разменяме, ще предложа, като сериалите вече, когато се докладва –
да се казва какво е станало в предната серия. Това ще предложа сега,
а сега ще гласувам „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението за изпращане на писмата със
съответното приложение към тях до Български институт за
стандартизация и до „Сиела Норма“ АД.
Срок на „Сиела Норма“ АД указваме ли? Незабавно.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Севинч Солакова)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още един доклад имам, другите ще ги
оставя за утре.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от „Демократична
България“ с вх. № ПВР/НС-11-16 от 7 ноември 2021 година. Това
писмо е относно предложение във връзка с проверката на
интегритета на машинните протоколи. В тяхното предложение
описват как става подписването на протоколите, които се генерират
във флаш паметите със смарткартите на секционните избирателни
комисии и в тази връзка предлагам, за да се повиши доверието в
процеса, всички сертификати, които са персонализирани на
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смарткартите на СИК, да бъдат публикувани на интернет страницата
на ЦИК преди началото на изборния ден. По този начин според тях
ще може машинните протоколи да бъдат проверени с много висока
доза на сигурност, че са автентични.
Предлагам да възложим на експертите към ЦИК да изготвят
становище по това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по това предложение на господин Войнов?
Моля, да гласуваме с протоколно решение да се възложи на
експертите А.
К.
, Т.
Ц.
и П.
Ж.
, да
изготвят становище по предложението във връзка с проверката на
интегритета на машинните протоколи, направено от „Демократична
България“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Росица Матева)
Колеги, преминаваме към точка трета: Проект на решение
относно промяна в състава на РИК – Перник.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на
РИК – Перник.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В моя папка от днес, проектен № 872ПВР/НС. В РИК – Перник има постъпило предложение в промяна в
състава. Предлага се на мястото на председателя Георги Димитров
Георгиев, да бъде назначен Валентин Стефанов Григоров.
Председателят е подал заявление за освобождаването му по лични
причини.
Отделно се предлага замяна на член от същата квота, тъй като
лицето, което в момента изпълнява тези функции е поставено под

17
карантина, като контактно с лице с COVID и си е подал на нейно
място да бъде назначено лице, посочено като резерва в преписката
по Решение № 608-ПВР/НС от 24.09.2021 г., с което е назначен
първоначалният състав на районната избирателна комисия.
По отношение на лицето, което се предлага на мястото на
председателя са представени копие от диплома за висше
образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66
и чл. 3, ал. 3 ИК. А по отношение на другото лице, което се предлага
да замени карантинирания член декларацията и копието от
дипломата се намират в преписката по първоначално назначение.
Преписката е пред мен, ако някой желае да я погледне и да се
запознае. Проектът е с диспозитив Централната избирателна
комисия реши: Освобождава като председател на РИК в
Четиринадесети изборен район – Пернишки Георги Димитров
Георгиев и анулира издаденото му удостоверение. Назначава като
председател на РИК в Четиринадесети изборен район – Пернишки,
Валентин Стефанов Григоров. Освобождава като член на РИК в
Четиринадесети изборен район – Пернишки, Росица Николаева
Тодорова и назначава като член на РИК в Четиринадесети изборен
район – Пернишки, Валентина Юлиянова Велкова. На назначените
лица да се издадат удостоверения. Решението подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна
комисия в тридневен срок от обявяването му.
Това е проектът на решение.
Моля, да се запознаете и да го подложим на гласуване, ако
нямате забележки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по проекта на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване относно промяна в състава на
Районна избирателна комисия – Перник!
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,

18
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 876-ПВР/НС.
Продължаваме със следващата точка.
Заповядайте, за Вашите две минути, господин Димитров.
Определям госпожа Матева за малко да води заседанието.
Точка 4. Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам четири
запитвания, за да може да тръгнат преписките, утре вероятно ще
дойдат протоколите. Всичките са от ПП „Атака“.
Докладвам № ПВР-24-2-234/07.11.2021 г. Запитването е от
„Нова Броудкастинг Груп“ – заявка от Партия „Атака“ – 3 856,66
лева – налични в този пакет на Партия „Атака“.
Докладвам вх. № ПВР-24-230/05.11.2021 г. Отново Партия
„Атака“, този път обаче запитването е от Българската национална
телевизия. Стойността на заявката е 2 376 лева.
Докладвам, Партия „Атака“ – НС, тоест – парламентарният
пакет – вх. № НС-24-755. Запитването е от БНТ, отново, 6 234 лева е
стойността и налична е.
Последното е с № НС-24-777, запитването е от „Нова
телевизия“ и се отнася до пакета на Партия „Атака“ – 3 856,66 лева с
ДДС.
Предлагам с общо протоколно решене да утвърдим тези
запитвания, за да може да продължат към подписания договор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на всички заявки с
протоколно решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,

19
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Красимир Ципов); против – няма.
Преминаваме към точка пета: Доклади по административни
преписки.
Заповядайте, колега Гергана Стоянова.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моя папка от
05.11.2021 г. има постъпило запитване от РИК – Видин - с вх.
№ ПВР/НС-15-100, с което районната избирателна комисия ни
отправя запитване по т. 4 от наше Решение № 707-ПВР/НС от
11 октомври 2021 г., искат да бъде дадено разяснение във връзка с
общия брой застъпници на всяка кандидатска листа на партия,
коалиция или инициативен комитет, да бъде уточнено тези партии и
коалиции, които имат регистрирани две отделни кандидатски листи
за единия вид избор и за другия вид избор, дали имат право да
регистрират отделен брой застъпници в изборите за президент до
съответния брой избирателни секции и още толкова на брой
застъпници в изборите за народни представители, съответно до броя
на избирателните секции.
Във връзка с това запитване в същата моя папка от петък съм
подготвила текст на писмо със съответния отговор. Ще ви помоля да
се запознаете с него и да дискутираме дали това, както съм го
записала, отговаря точно на изразеното в това наше Решение № 707ПВР/НС от 11 октомври 2021 г., като формулировка, за да може да
предоставим този отговор и евентуално ако има и други такива
запитвания от останалите РИК-ове в тази връзка, ако също смятат,
че има неяснота – да може да поясним.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по проекта на писмо?
Аз бих предложила да добавим, че при наличието на
регистрирани застъпници от една и съща партия и коалиция за двата
вида избори, и ще предложа да изпратим това писмо до всички
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районни избирателни комисии, освен до РИК – Видин, че на
районните избирателни комисии следва при обученията да
информират секционните избирателни комисии, че право да стои в
изборното помещение има единият от двамата застъпници на една и
съща партия и коалиция по едно и също време. Тоест, те могат да се
сменят през деня, но едновременно да не могат да стоят с оглед и
мерките, които трябва да се спазват и правото и на застъпниците на
други кандидатски листи, на други кандидати, да бъдат в изборното
помещение.
Ако сте съгласни, колеги? В текста на писмото да го запишем
и да го изпратим до всички районни избирателни комисии, за да
може да се спазва един и същи принцип.
Колеги, други становища по писмото и по моето
предложение да се допълни?
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Вече са завършили обученията,
предполагам три четвърти вече са свършили. Включително и тези, за
които е завършил процесът. Тоест, вариантите са два – или да се
махне обучението, или да останат да си го минат всички, независимо
как, или пък да видим какво ще излезе при завършване. Това са ми
вариантите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: При
приключило обучение съответната РИК по подходящ начин и форма
да уведоми секционните избирателни комисии.
Колеги, съгласни ли сте с текста на писмото с допълненията,
които направихме с колегата Чаушев и с предложението – да бъде
изпратено до всички районни избирателни комисии?
Колеги, подлагам на гласуване писмото – така, както е
предложено от колегата Стоянова, като да бъде изпратено в копие и
до останалите 30 районни избирателни комисии и с допълненията,
които направихме в оперативен порядък.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Севинч
Солакова)
Колега, Стоянова, имате ли още доклади?
В тази точка заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо по електронната поща от областния управител на Силистра за
упълномощаване на ново лице, което да получи бюлетините и тъй
като получаването на бюлетините по график за Силистра е на 8
ноември 2021 година, аз ви предлагам да изпратим писмо до
Печатница на БНБ, с копие до министъра на финансите с данните на
упълномощеното лице въз основа на така представената заповед.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на това писмо!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващият докладчик в тази точка съм аз.
Докладвам ви постъпили по електронна поща с вх.
№ ПВР/НС-16-7 от 05.11.2021 г. заявления, сканирани и подписани,
за гласуване на лица, поставени под задължителна карантина, като в
заявленията е описано къде желаят да бъдат включени и да упражнят
правото си на глас двамата избиратели.
Предлагам ви да препратим тези заявления към съответния
район в град София, към общинската администрация, към район
„Студентски“, за да могат да бъдат включени в списъка за гласуване
с подвижна секционна избирателна комисия. Ако няма други
предложения. Заявленията са попълнени, подписани, сканирани и
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изпратени, но са изпратени на нашата електронна поща, вместо на
електронната поща на съответния район.
Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, още едно такова писмо. Изпратени са заявления за
гласуване с подвижна избирателна кутия на електронната поща на
Централната избирателна комисия с вх. № ПВР/НС-22-189/
07.11.2021 г. Лицата са заявили, че желаят да гласуват на посочен от
тях адрес в район „Лозенец“. Така че ви предлагам с писмо да ги
препратим на кмета на район „Лозенец“ – Столична община.
Ако няма други, предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Последният ми доклад в тази точка е писмо с вх. № ПВР/НС00-89/07.11.2021 г. Изпратено ни е от „Информационно обслужване“
АД – базата данни с подадени през електронното заявление на
интернет страницата на Централната избирателна комисия заявление
на карантинирани лица за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Информацията е от 18.00 часа на 05.11.2021 година до 24,00 ч. на
06.11.2021 г. Така че ви моля, с протоколно решение да вземем
решение администрацията, чрез ръководителя господин Цачев, да
обобщят данните по адресите на карантиниране и съответно да
бъдат изпратени с писма до съответните кметове на общини и
райони по адресите на карантиниране на посочените лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е
списъкът, който е от 05.11.2021 г. след 18,00 ч. до 24,00 ч. на
06.11.2021 г.
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Колеги, моля, процедура по гласуване, като ежедневно ще
имаме такава информация за постъпилите заявления.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Връщаме се в началото на заседанието.
Предложението на господин Ципов, вижте извън всички
папки, текста за позиция Централната избирателна комисия. Мисля,
че в този смисъл ви предложих да бъде, така че ще ви моля за
корекция, ако имате такава.
Проектът на писмо до главния секретар на Министерството
на вътрешните работи е в папката на колегата Ципов.
Моля да се запознаете.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, едно предложение имам
относно позицията.
Последното изречение, че очакваме „Сиела Норма“ АД да
предостави изисканата информация, да добавим и ДАНС да
информира Централната избирателна комисия за извършената
проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Държавна агенция
„Национална сигурност“ и другите компетентни държавни органи да
ни уведомят за предприетите…
КРАСИМИР ЦИПОВ: Всички компетентни държавни органи
да ни уведомят за резултатите от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ципов,
приемам Вашето предложение. Ще подложа на гласуване и Вашето
предложение за писмо до МВР.
Колеги, погледнахте ли в папката на колегата Ципов –
писмото до главния секретар на Министерството на вътрешните
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работи? По позицията – прави се една редакция във връзка с
обсъжданията.
В началото ще започна, че Централната избирателна комисия
информира, незабавно след получаване на информация за доставени
228 специализирани устройства за електронно машинно гласуване
до склада, определен за съхраняване на машините за гласуване в
изборите на 14 ноември 2021 г., които не са предмет на договора
между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, както и в края – във връзка с
предложението на господин Ципов, очакваме „Сиела Норма“ АД да
предостави изисканата информация, както и всички компетентни
държавни органи за предприетите действия и резултатите от
извършените проверки.
В този смисъл и този текст – да бъде позицията на
Централната избирателна комисия по този случай.
Имате ли предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Ерхан Чаушев)
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Гласувах против, защото ситуацията не е
изяснена, защото току-що прочетох друг текст от устата на
представител на „Сиела Норма“ АД. Той твърди пред БНР, че
машините са собственост на „Смартматик“, а при нас имаме съвсем
други информации. И затова говорим за сериалите, че при
противоречива информация, която продължава доста дълго време и
не само на тези избори, ЦИК постоянно е в някаква отбранителна
позиция по отношение на определен тип действия на доставчик на
машини. Включително и за действия по формиране на софтуер на
тези машини. Включително и с чужди специалисти. И то е ясно
защо. Но тогава, когато му дойде времето. Затова гласувах „против“.
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Не е изяснена тотално информация към момента и не мога да взема
категорична позиция, поне аз. Току-що го прочетох.
Аз до сега от докладите чувах, че са само на „Смартматик“ и
ако е така, в качеството си на какво тогава се обжалва решение за
чужда собственост от името на „Сиела Норма“ АД, в такъв случай,
като сте го знаели? И няма да взема отношение в такъв случай по
делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, жалбата
постъпи в петък и делото не е насрочено дори още.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всички сте го знаели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всички го знаеха в
залата, защото колегата Войнов го докладва.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ципов за
писмо до гладния секретар на Министерството на вътрешните
работи.
Моля, процедура по гласуване.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя предложение това писмо да бъде
адресирано до министъра на вътрешните работи.
Министърът на вътрешните работи, доколкото знам, е и
вицепремиерът, който отговаря и за изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, отменям
гласуването, тъй като в процедурата по гласуване постъпи
предложение за адресат.
Предложението на господин Баханов е писмото да бъде
изпратено и до министъра на вътрешните работи, без главния
секретар.
Колеги, предложението на докладчика беше до главния
секретар. Постъпи допълнително предложение – до министъра на
вътрешните работи, така че аз ви предлагам да бъде изпратено и до
двамата.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Георги Баханов)
Колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах не против текста или
изпращането на такова писмо, гласувах „против“, тъй като считам,
че министърът на вътрешните работи ръководи това ведомство, това
министерство и адресат трябва да бъде той. А вече министърът на
вътрешните работи ще реши на кой да възложи изготвянето на този
отговор.
Благодаря ви. Затова гласувах „против“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
в точка втора: Машинно гласуване.Заповядайте, господин Войнов.
Точка 2. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от
„Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-372 от днешна дата. Първото е
молба за потвърждение, изпращат ни два файла с отразени промени
по кандидати и секции и молят да потвърдим промените, за да може
да продължат процеса по подготовка на машините. На единият файл,
който е една страница, са отразени промените, които направихме в
броя на машините в трите секции – в Буковлък и двете секции,
където разменихме две машини в община Мъглиж. Правилно са
отразени.
На следващите листове, които са ни изпратили, това са
имената на всички кандидати за народни представители по
многомандатни избирателни райони и по партии.
Така че трябва да преценим как да бъдат проверени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, тъй
като това писмо пристигна буквално след началото на заседанието
днес, аз Ви предлагам, в частта относно кандидатските листи,
преписката да бъде предоставена на госпожа Матева, тъй като тя
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отговаря за кандидатските листи. Останалата част от писмото,
включително и това за кандидатските листи – сега да бъде за
запознаване, а в утрешния ден ЦИК да вземе решение.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение в тази връзка?
Госпожо Матева, Вие по отношение на кандидатските листи?
РОСИЦА МАТЕВА: Не съм видяла какво изпращат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, така че тази
преписка – сега за запознаване, тъй като няма технологично време да
се запознаем с цялата информация.
Има ли други доклади? Няма.
Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
Насрочвам следващото – за утре, 8 ноември 2021 година, от
10.00 часа.

(Закрито в 17.30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Красимира Николова

