
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 121 

 

На 8 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Машинно гласуване. 

Докладват: Емил Войнов, Любомир Георгиев и 

Росица Матева 

2. Медийни пакети. 

Докладва: Димитър Димитров 

3. Гласуване извън страната. 

Докладва: Цветозар Томов 

4. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в 

страната за изборите на 14 ноември 2021 г. при гласуване със 

СУЕМГ, приети с Решение № 825-ПВР/НС/29.10.2021 г. 

Докладва: Емил Войнов 

5. Проект на решение относно реда за предаване от 

СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с 

резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при 

произвеждането на изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 

6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите на 14 ноември 2021 г. 

Докладва: Цветанка Георгиева 
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7. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборни книжа и 

материали от изборите на 14 ноември 2021 г., в които се съхраняват 

изборни книжа от предходни избори и референдуми. 

Докладва: Силвия Стойчева. 

8. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Емил Войнов, Димитър Димитров, Елка Стоянова 

8а. Проект за решение за разрешение за привличане като 

обвиняем на регистриран кандидат. 

Докладва: Росица Матева 

9. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева и Любомир Георгиев 

10. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

Заседанието бе открито в 10,20 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, и от госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме десет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е необходимият кворум за заседание. 

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 
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1. Машинно гласуване – докладват: господин Войнов и 

господин Георгиев и госпожа Матева. 

2. Медийни пакети – докладва господин Димитров. 

3. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

Методически указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в 

страната за изборите на 14 ноември 2021 г. при гласуване с СУЕМГ, 

приети с Решение № 825-ПВР/НС/29.10.2021 г. – докладва господин 

Войнов. 

4. Проект на решение относно реда за предаване от 

СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с 

резултатите от гласуването – докладчик Силвия Стойчева. 

5. Проект на решение относно  регистрация на наблюдатели – 

докладва госпожа Георгиева. 

6. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборните книжа и 

материали от изборите на 14 ноември 2021 г. – докладчик госпожа 

Стойчева. 

7. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, Войнов, Димитров, Елка Стоянова. 

8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладчици госпожо 

Матева и господин Георгиев. 

9. Разни – докладва господин Димитров. 

Моля за вашите предложения за допълване на дневния ред. 

ЦТЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка 

„Гласуване извън страната“.  

Имам готовност да докладвам преписки, които са ми 

разпределени. Освен това се готви ново решение за изменение и 

допълнение на Решение № 842, което ще докладвам следобед. Има и 

нови предложения, които се обработват в момента, и вероятно 

следобед ще бъдат готови. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка 

3, а другите точки ще се изместят с една. 

Господин Баханов, Вие искате да Ви включа в точка седма. 
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Господин Чаушев? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите в точка 

„Регистрация на наблюдатели“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма. 

Подлагам на  гласуване така предложения дневен ред с 

направените допълнения и изменения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Георгиев. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам на Централната 

избирателна комисия да вземем протоколно решение в следния 

смисъл: в срок до 9 или 10 ноември, ако Комисията реши, това 

предлагам да бъде обсъдено, председателят на Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД да предостави на регистрираните 

представители по чл. 213а, ал. 3 достъп до предоставените 

устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им 

реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на 

системен образ и на изходния код, предоставяне на възможност за 

инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ. В скоби да 

кажа – това е текстът от наше Решение № 783/22.10.2021 г. и 

достъпът да се предостави в рамките на нарочна техническа среща с 

продължителност не по-малко от пет часа след подписване на 

декларация за конфиденциалност от страна на регистрираните 

представители. 
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Ако Комисията приеме това протоколно решение, то да бъде 

включено в текста на писмо, което съм подготвил, но не съм го 

качил, преди да се произнесе Комисията. 

Предлагам с протоколно решение Централната избирателна 

комисия да реши председателят на Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД да предостави в срок до 9 или 10 ноември 2021 г. на 

регистрираните представители по чл. 213а, ал. 3 достъп до 

предоставените устройства и останалите неща. Предлагам да 

обсъдим взимането на такова решение. 

РОСИЦА МАТЕВА: В момента правиш собствено 

предложение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Правя собствено предложение, тъй 

като докладът на трите институции завършва с това, че не са 

предоставили това поради липса на… 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

номерът на нашето решение кой беше? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Решението е № 783/22.10.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, тъй като това, което 

предлагате, касае доста чувствителна информация, дейности и 

процеси, аз предлагам да изпишете предложението Ви за протоколно 

решение, за да можем да видим текста и да го коментираме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви и ви моля да се 

запознаете с писмо, което е във вътрешната мрежа в папка с мои 

инициали, от главния секретар на Министерския съвет с вх. № ЦИК-

03-20/2/08.11.2021 г. С това писмо ни се изпраща за съгласуване 

проект на решение на Министерския съвет за определяне на 

условията и реда за съхранение на устройствата за машинно 

гласуване на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 3 от 

Изборния кодекс и във връзка с писмото на Централната 
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избирателна комисия от 1 ноември 2021 г. с посочен номер, към 

което е приложена оферта за наем и логистични услуги, молят за 

информация от Централната избирателна комисия за необходимите 

бюджетни средства за изпълнение на договор с такъв предмет за 

период от около 8 месеца – до 30 юни 2022 г., до осигуряването на 

помещение за съхранение – държавна собственост. Изпратената 

оферта включва както разходи за периодични плащания, така и за 

единични складови и допълнителни услуги. Информацията е 

необходима за изготвяне на финансова обосновка към проекта на 

решение за определяне на условията и реда за съхранение на 

устройството за машинно гласуване, като одобряването на 

обосновката от министъра на финансите е условие за приемане на 

решение на Министерския съвет. 

Моето предложение е в частта, в която се изисква 

информация за финансовата обосновка, да бъде предоставено чрез 

директора на дирекция „Администрация“, на главен счетоводител в 

спешен порядък – днес до 15,30 ч., за да можем в следобедната част 

на заседанието да одобрим този отговор и да го изпратим на 

Министерския съвет. Да бъде предоставено на главния счетоводител 

за подготовка на финансово обосновка, а в останалата част – по 

проекта на решение на Министерския съвет, ви моля да се 

запознаете и да го съгласуваме, ако нямаме предложения по текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по тази преписка? След като госпожа М.                

подготви проекта, ще го обсъдим. 

Има ли други предложения по доклада на госпожа Матева? 

Чрез господин Цачев ще бъде възложено на госпожа М.            до 

15,30 ч. да се изготви проект на писмо до Министерския съвет. 

Тъй като колегата Войнов се обади, че ще закъснее, с 

вх. № ПВР/НС-9-5/07.11.2021 г. вчера е получено писмо от 

Софийска градска прокуратура, с което се поставят въпроси към 

Централната избирателна комисия, във връзка с преписка по описа 

на Софийска градска прокуратура.  
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Колеги, информирам ви, че това писмо е донесено с куриер в 

15,50 ч., но от деловодството ми го предоставиха за резолюция след 

19,00 ч., за което информирах и госпожа Солакова, тъй като след 

заседанието всички колеги си бяха тръгнали. 

Моля да се запознаете с въпросите. Възложено е на звено 

„Правна дейност“ да подготви проект на отговор. Когато господин 

Войнов се присъедини към заседанието и когато е готов проектът, 

ще го обсъдим. 

Продължаваме с точка втора: Медийни  пакети. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 2. Медийни пакети. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Имам доста дебела папка с договори, които трябва да 

докладвам. 

Започвам с вх. № ПВР-24-235/07.11.2021 г. – договор, 

сключен между БНР и ПП „Правото“, на стойност 1200 лв.  

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № НС-

24-778, сключен между БНР с ПП „Правото“ – това е другият пакет. 

Стойността е 1200 лв. и тези средства са налични.  

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев и Росица Матева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с договорите на ПП 

ВОЛЯ – вх. № НС-24-779, сключен между ПП ВОЛЯ и Moreto.net, 

който всъщност е доставчикът.  

Стойността на договора е 1339 лв. с ДДС. 

Моля да го одобрим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев и Росица Матева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Продължавам с договорите на ПП 

ВОЛЯ, която има най-малко използвани средства от пакетите си. С 

вх. № НС-24-780 е предложен за одобрение договор между 

Инвестор.бг. и партия ВОЛЯ. Стойността на договора е 5280,48 лв. с 

ДДС. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване на този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев и Росица Матева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор между 

коалиция „Изправи се БГ. Ние идваме“! и Телевизия „Евроком“. 

Стойността с ДДС е 3078 лв. Средствата са налични. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с 

вдигане на ръка да гласуваме този договор. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Севинч 

Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор с вх. № НС-24-

782 между Телевизия „Евроком“ – Царевец, и коалиция „Изправи се 

БГ! Ние идваме!“ Общата стойност на договора с ДДС е 1896 лв. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Севинч 

Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, предложен за 

одобрение, е между „Русофили за възраждане на Отечеството“ и 

Агенция „Кросс“. Цената на този договор, който ни е предложен за 

одобрение, е 4042, 60 лв. с ДДС. Тези средства са налични в пакета 

на партията. 

Моля за одобрение на този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура на 

гласуване за този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви идентичен договор 

отново между Агенция „Кросс“ и „Русофили за възраждане на 

Отечеството“. Договорът е с вх. № ПВР-24-228 и е по президентския 

пакет. Стойността е 4042,60 лв. Тези средства са налични в пакета. 

Моля за одобрение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор, който ни е 

предложен за одобрение, е с вх. № ПВР-24-227, сключен между ПП 

ВОЛЯ и РЕЗОН ООД – реклама на стойност 3600 лв. с ДДС, на 

сайта „Факти.бг“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма въпроси 

по този договор, моля да го гласуваме. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № ПВР-24-225 ни е 

представен за одобрение договор между ПП ВОЛЯ и Агенция 

„Блиц“. Стойността на договора е 5400 лв. с ДДС. 

Моля за одобрение на този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-763 Партия 

„Русофилите“ и Агенция „Кросс“ са ни представили договор за 

одобрение на стойност 6000 лв. с ДДС. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване на този договор. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор с вх. № НС-764, 

с който ПП ВОЛЯ и сайтът Actualno.com. са се договорили за 

договор на стойност 2400 лв. с ДДС. Средствата са налични. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № НС-

24-762 и е сключен между Инициативния комитет на независимия 

кандидат Давид Леон Леви и Телевизия „Евроком“ на стойност 

4992 лв. с ДДС – което е почти целият пакет от 5000 лв. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова); против – 

няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: С вх. № НС-24-754 ПП ВОЛЯ и 

Телевизия „Евроком“ са ни предложили да одобрим договор на 

стойност 4200 лв. с ДДС. Сумата е налична в пакета на партията. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев и 

Росица Матева); против – няма 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам договор с вх. № НС-24-

753, сключен между ПП „Правото“ и няколко медии, представени от 

ПРОПАГАНДА КОЛЕКТИВ ЕООД, „Златна възраст“, „Минаха 

години“ и прочие. Стойността на договора е 2700 лв. с ДДС. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният от тази серия договори 

за днес е договор между ПП „Русофили за възраждане на 

Отечеството“ и Фреш Радио Груп. Общата стойност на договора е 

1794,47 лв. Сумата е налична в пакета на партията. 

Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имаме и две запитвания, които 

трябва да одобрим. Едното е от в-к „Стандарт“ и е запитване за 

наличност в пакета на „Русофили за възраждане на Отечеството“ – 

2184 лв. с ДДС, налични са в пакета на партията. 

Следващото запитване отново е за ПП „Русофили за 

възраждане на Отечеството“ от Фреш Радио Груп с вх. № НС-24-

783. 
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Предлагам тези две запитвания да одобрим с протоколно 

решение с едно гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

направените заявки, моля да ги одобрим с протоколно решение, тъй 

като са налични средства по съответните партиди. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма 

Колеги, ще продължим по дневния ред съобразно 

докладчиците, които са в заседание. 

Продължаваме с точка шеста: Проект на решение относно 

регистрация на наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

 

Точка 6. Проект на решение относно регистрация на 

наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, в моя папка от днес има проект 

на решение за регистрация на наблюдатели от сдружение Институт 

за развитие на публичната среда.  

Представени са необходимите документи. Със заявление с 

вх. № 12-1 от 04.11.2021 г. от представляващия сдружението 

неправителствената организация иска регистрация за наблюдатели 

от пет лица за страната и 6 лица извън страната. Получена е по 

електронната поща информация от „Информационно обслужване“ 

АД за извършена проверка, поради което предлагам Централната 

избирателна комисия да регистрира пет наблюдатели за страната и 

шест за извън страната упълномощени представители на сдружение 

Институт за развитие на публичната среда, както са описани в 

решението, като на съответните наблюдатели да им бъдат издадени 

и удостоверения. Това е моето предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект има ли въпроси или предложения по текста? 
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Ако няма, моля, режим на гласуване относно регистрация на 

наблюдатели от сдружение Институт за развитие на публичната 

среда. 

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

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч 

Солакова); против – няма. 

Решението е № 877-ПВР/НС/08.11.2021 г. 

Продължаваме с точка осма: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 8. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на първо място ви 

уведомявам – вчера, след заседанието съобщих, във вътрешната 

мрежа е публикуван проект на оперативен план. Моля да се 

запознаете. Може би с обсъждане на работна група или в 

следобедната част директно на заседанието предлагам да го 

приемем. Докладвам ви го за запознаване – проектът е във 

вътрешната мрежа. Докладвам ви го за запознаване, за да можем да 

го поставим на срещата с „Информационно обслужване“ АД 

следобед. От РИК – Монтана, въз основа на анализ на приемането на 

документите и оптимизиране на процеса по приемане на 

документите от секционните избирателни комисии и стъпвайки 

върху опита, който имат, са отчели, че значително време се губи при 

разпластяване на протоколите на СИК за попълване имената на 

членовете на РИК и СИК върху контролните разписки, издадени от 

пунктовете на „Информационно обслужване“ АД.  

Моля да се запознаете с предложението за скъсяване на 

времето по приемането, както и подготовката за предаването в 

Централната избирателна комисия. Писмото е с вх. № ПВР/НС-15-

107/05.11.2021 г. Предлагам да го осъдим и с „Информационно 

обслужване“ АД. Има различни варианти. Не казвам, че вариантът, 
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който колегите са предложили, е най-удачният, но фактът, че можем 

да направим обсъждане на тази тема, да изпратим едно общо 

указание и да го включим в оперативни план би било добре. 

Докладвам ви за сведение едно писмо, което е препратено от 

РИК – 16 – запитване от началник отдел ГРАО в община Пловдив: 

вх. № ПВР/НС/-15-112/07.11.2021 г. При тях е постъпило 

запитването и затова искат да им изпратим надлежен и своевременен 

отговор, за да може същият да се сведе до заинтересованите 

длъжностни лица, а именно във връзка с разпределение на 

формулярите на протоколи, наименувани като оригинални 

протоколи, Приложение № 100, Приложение № 101 и Приложение 

№ 102 и 103. Същите да се предоставят на СИК от общинската 

администрация или от РИК – 16. В случай че ще се раздават от 

общинската администрация, следва ли броят на раздадените 

протоколи да отговаря на броя на избирателните секции и остатъкът 

да бъде предаден на РИК – 16. Считам, че Централната избирателна 

комисия се произнася с принципни решения, Методически указания 

по подобни въпроси и не дължи отговор в случая на запитването на 

Териториалното звено на ГРАО в Пловдив. 

Колеги, докладвам ви предложение за закупуване на защитни 

средства за COVID-19 с вх. № ЦИК-09-445/05.11.2021 г. докладна 

записка от директора на дирекция „Администрация“. Въз основа на 

постъпилите оферти в Централната избирателна комисия данни за 

това са представени в таблица 1. Както виждате, офертите са 

получени от три фирми, като офертите също са приложени към 

докладната записка. 

Въз основа на този сравнителен анализ като най-добро 

предложение съотношение цена – качество, е на фирма АЛЕГРО 

2000 ЕООД, на стойност 5740 лв. без ДДС или 6888 лв. с ДДС. 

Посочили са в докладната, че офертите на другите две фирми не 

отговарят на изискванията, посочени в запитването.  Предлага се да 

бъдат закупени нужните защитни средства „Covid-19“ от посочената 
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фирма. По бюджета на Централната избирателна комисия има 

предвидени средства за това.  

Предлагам ви да одобрим направеното предложение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля, процедура по гласуване за одобряване на направеното 

предложение. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви за сведение – мисля, че 

имаме протоколно решение в тази връзка – писма, които са 

получени от областните администрации на Шумен, Търговище, 

Стара Загора, Великотърновски изборен район за доставените 

бюлетини по график от съответната печатница, която ги е 

отпечатала за изборите на 14 ноември 2021 г. За сведение ви 

докладвам – предоставят се на отговорния служител по 

изпълнението на договора, както и на главния счетоводител. 

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-5-24/ 

05.11.2021 г. предложение на областния управител на област 

Пловдив във връзка с усложнената епидемична обстановка и 

очакването да се образуват повече секции с избиратели, поставени 

по задължителна карантина или задължителна изолация. Това 

създава затруднение за набиране на членове на ПСИК – 

предполагам, че и на вас са се обаждали, може би и по електронната 

поща получаваме писма от желаещи да се включат в такива 

секционни избирателни комисии, включително и в ковид 

отделенията. 

С това официално писмо областният управител на област 

Пловдив прави предложение да бъде прието решение за изплащане 
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на допълнителни възнаграждения към приетото от нас за членовете 

на тези ПСИК.  

Докладвам ви го за запознаване и да обсъдим предложението 

на работна група. Получили сме запитване от председателя на РИК – 

Бургас във връзка с издадената заповед на министъра на 

здравеопазването по отношение обученията на СИК – вх. 

№ ПВР/НС-15-99-5/04.11.2021 г. Този въпрос най-вероятно ще бъде 

предмет на обсъждане и на срещата с министъра на 

здравеопазването.  

Може би в следобедната част ще се включа отново. Засега 

толкова. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като 

колегите, които имат заявени доклади в предходни точки – виждам, 

че вече са в залата, се връщаме на точка първа: Машинно 

гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка 1. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило  

писмо от Софийска градска прокуратура. Докладвано е писмо, но то 

е за запознаване, ще бъде подготвен отговор, така че в по-късната 

част на заседанието ще бъде взето решение по това писмо. 

Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-23-175/06.11.2021 г. от 

„Сиела Норма“ АД и с него поставят четири въпроса. 

Първият е молба за достъп на лице до склада – искат още 

едно лице да бъде допуснато да работи в склада. Изпращат ни 

актуализиран план за обучение на РИК и СИК. 

Поставят въпроса за съгласуване на часовете за разполагане 

на машините в чужбина и молят да получат от нас информация за 

часовете по избирателни секции, в които ще работят избирателните 

секции в чужбина в предизборния ден или контакт на лица, от които 

може да получат тази информация. Също така предлагат на нашето 

внимание часовете, в които ще бъдат натоварени камионите в 
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„Карго-партнер“ в петъчния ден, които ще транспортират машините 

до областните градове.  

В тази връзка предлагам да изпратим писмо до 

Министерството на вътрешните работи и ДАНС, за да бъде 

проверено лицето, на което да бъде осигурен достъп да работи в 

склада. Писмото е качено в моя папка. 

Що се отнася до секциите в чужбина, съжалявам, че колегата 

Томов не е тук, може би трябва да поискаме информация от 

Министерството на външните работи. 

Що се отнася до часовете на товарене на камионите в петък, 

предлагам да изпратим графика на Министерството на вътрешните 

работи за информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев, 

заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще бъда кратък. Тръгнали ли са машини 

за чужбина към настоящия момент?  

Добре! Централната избирателна комисия не знае дали към 

момента са тръгнали машини за чужбина?! Не знае какъв е 

софтуерът вътре! Не знае накъде са тръгнали, къде ще се складират, 

къде ще се разполагат! Не знае кои са техниците, които ще наливат 

този софтуер, не знае кои са техниците по места из цялото земно 

кълбо. Ето това не знае към момента Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като беше предложено да се 

изпрати писмо до Министерството на вътрешните работи, колеги, 

предлагам всички писма, свързани с охраната на изборния процес, 

на отделни етапи от този процес, да бъдат адресирани до министъра 

на вътрешните работи. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Казах Министерството на вътрешните 

работи, но до министъра, естествено. 



19 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложението ми е към писмото до 

„Сиела Норма“ АД да се изиска информация тръгвали ли са машини 

за чужбина, съответното карго за чужбина, заедно с Министерството 

на външните работи. 

Второ, да се представи организацията за техниците, които ще 

монтират машините в чужбина със съответния списък. 

На всичкото отгоре сме го искали, а време пак не остана. Да 

се добавят в писмото тези две предложения. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз предложих до МВР и до ДАНС да 

изпратим писма. Не съм предлагал да изпращаме до „Сиела Норма“ 

АД. Доколкото разбирам, господин Чаушев предлага и писмо до 

„Сиела Норма“ АД да изпратим. Нямам нищо против, просто само 

да ми кажете, какво да бъде написано в писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Станаха три писма. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Все едно, пак ще пишем за нещо до 

„Сиела Норма“ АД, и то, предполагам, още днес. Защото след два 

часа пак ще дойде „мило“ писмо в техния стил – през два часа да 

пускат писма, пак ще получим нещо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

подложа на гласуване писмото до министъра на вътрешните  работи 

и до ДАНС, а при следващи доклади, като изпращаме писмо до 

„Сиела Норма“ АД, то да съдържа и предложението на господин 

Чаушев. 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам да се отложи гласуването на 

това писмо и да се предостави информацията от това писмо, защото 

„Сиела Норма“ АД започнаха да ни изпращат много писма но в 

едно, под привидна несъществена информация – в писмото пише 

„график за обучение“ е изпратена информация за секциите в 

чужбина като разполагане на часове на машините и часовете на 
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товарене на камионите. Да се предостави това нещо на служителите, 

които отговарят за изпълнение на договора, за да се каже в коя точка 

и в коя част от задълженията по договора ни със „Сиела Норма“ АД 

са тези данни и дали са изпълнени всички изисквания. Защото ние 

имахме изискване да ни бъде предоставена информация и за всички 

шофьори, и камиони по уговорени в договора данни. Спешно да се 

направи това нещо и да ни бъде казано отговаря ли на изискванията 

на договора или трябва да изискаме и друга информация. А не 

просто – идва нещо, и ние веднага даваме съгласие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имаше 

искане за отлагане в тази част, така че можем да изпратим само 

писмо за проверка на лицето по доклада на господин Войнов до 

министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. 

Моля, процедура на гласуване за проверка само на това лице. 

В останалата част – след обсъждане. 

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); 

против – 1 (Севинч Солакова). 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, още на 1 ноември 2021 г. 

ви докладвах писмо с вх. № ЦИК-06-29-39, с което „Сиела Норма“ 

АД ни изпратиха пълния логистичен и транспортен план. Тогава ви 

го докладвах за запознаване. Предполагам, че сте се запознали. 

Сега докладвам още едно писмо с вх. № ПВР/НС-23-142/ 

03.11.2021 г., с което ни изпращат план за връщане на машините 

след изборите на 14 ноември 2021 г. Предлагам да се запознаем и с 

това писмо и трябва да вземем решение одобряваме ли тези планове 

и да ги изпратим за изпълнение на „Сиела Норма“ АД, на 

Министерството на вътрешните работи и на всички РИК-ове, за да 

са информирани за графика, по който ще пристигат машините. В моя 

папка от 4 ноември има екселски файл „връщане“. Това е графикът 

за връщане на машините след приключване на изборния ден. Пак 



21 

припомням, че целият логистичен план се намира в моя папка от 1 

ноември – цяла папка „логистичен план“, и там е всичко. Моля ви да 

се запознаете още веднъж и на следобедното заседание да ги 

обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в папката на колегата Войнов от 

1 ноември има действително подпапка „логистичен план“ и писмото, 

с което е изпратено е в изпълнение на буква „л“ от договор за 

обществена поръчка. 

Въпросът ми е: юристите, които отговарят за този договор, 

запознати ли са с тези документи, изразили ли са становище 

отговарят ли на изискванията по договора и на задължението на 

„Сиела Норма“ АД в какъв вид и обем да предостави тази 

информация. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Когато докладвах на 1 ноември никой не 

предложи да бъде изготвено становище от юристите. 

РОСИЦА МАТЕВА: Без да се прави предложение, колега 

Войнов, когато се предприемат действия в изпълнение на договор за 

обществена поръчка, всеки документ, който влиза в Централната 

избирателна комисия, трябва да бъде предоставен и на юристите, 

които са отговорни за изпълнение на договора, за да могат да дадат 

становище дали отговаря на обема на изискванията по договора, и 

впоследствие при приемане на работата да имаме всичката 

документация при юристите, за да може да бъде направено 

обосновано предложение дали да бъде приета работата или не. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по принцип 

има издадена заповед за определени юрисконсулти, които трябва да 

съобразяват всички тези неща и поне очакванията бяха при всяко 

постъпване на такива документи те да извършват съответната 

проверка за съответствие по договора и да информират Централната 
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избирателна комисия. Ако в тази част не са изразили своето 

становище, господин Войнов, ще Ви помоля да им посочите 

номерата на тези документи, когато са постъпили, за да могат да 

извършат проверка. 

Колеги, продължаваме с точка трета: Гласуване извън 

страната. 

Господин Томов, заповядайте. 

 

Точка 3. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Засега ще докладвам 

преписките, с които успях да се запозная и да обработя.  Разделил 

съм ги на няколко групи, за да бъда по-делови. 

Най-напред ще представя писмата, в които има предложения 

за промени в членския състав на секционните избирателни комисии: 

писмо с вх. № ПВР/НС-04-1-44(7)/07.11.2021 г. с нови предложения, 

направени от Министерството на външните работи. Предадено е за 

обработка. Ще бъде отразено в следващо решение за промени за 

изменение и допълнение на Решение № 842. 

Следващото такова писмо е с вх. № ПВР/НС-23-180 – 

информацията от него също се обработва. Това е предложение за 

замяна в Санкт Петербург от партия „Има такъв народ“. Следващото 

е с вх. № ПВР/НС-11-13(5)/08.11.2021 г. Предложението е от 

„Изправи се БГ! Ние идваме“! за замяна на човек в секцията в 

Атина; вх. № ПВР/НС-11-9(1)/08.11.2021 г. от Демократична 

България също с предложение за замяна плюс допълнителни 

предложения за членове на СИК с уговорката да се приеме в случай, 

че не са запълнени вече от Министерството на външните работи. 

Следващото предложение е също от Демократична България 

с едно предложение за промяна в Германия с вх. № ПВР/НС-11-9(2)/ 

08.11.2021 г.; следващото е от коалиция ГЕРБ – СДС с 

вх. № ПВР/НС-11-10(4)/07.11.2021 г. 
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Всички предложения, които представих, в момента се 

обработват и се надявам до края на деня да подготвя проект за ново 

решение за изменение и допълнение на Решение № 842-ПВР/НС. 

Докладвам също писмо с вх. № ПВР/НС-10-10(4)/ 

07.11.2021 г. от „Изправи се БГ! Ние идваме“ също с предложение за 

замени. То обаче е отразено в Решение № 875, което взехме вчера; 

вх. № ПВР/НС-22-186(1)/07.11.2021 г. – там са предложенията на 

коалиция „Продължаваме промяната“. Отразено е в Решение № 875; 

вх. № ПВР/НС-22-186/06.11.2021 г. също от „Продължаваме 

промяната“, също е отразено в Решение № 875; ПВР/НС-10-27/ 

06.11.2021 г. Предложението е от ПП „Има такъв народ“ и е 

отразено в Решение № 875.  

Това са постъпилите нови предложения. Част от тях вече са 

разгледани, другите се обработват в момента. 

Докладвам ви също няколко писма, които предлагам да бъдат 

препратени към Министерството на външните работи, тъй като са 

няколко и предложението ми ще бъде да ги препратим с едно писмо. 

Предлагам, ако не възразявате, първо, да ги представя и след това да 

помоля за протоколно решение във връзка с тях. 

Първото от тях е с вх. № ПВР/НС-23-186/08.11.2021 г. 

Предложението е от Симеон Христов, председател на СИК 

№ 321300070, с което той моли за имейл и телефон за контакт с друг 

член, който е заместник-председател на същата СИК. На това 

основание предлагам да препратим тази информация към 

Министерството на външните работи, което поддържа контакти със 

секциите извън страната, заедно с информацията за госпожа 

Димитрова. 

Продължавам с вх. № ПВР/НС-23-23(1)/06.11.2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, 

прекъсвам Ви за секунда. 

Продължете господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Продължавам с писмата, които 

предлагам да бъдат препратени на Министерството на външните 
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работи: вх. № ПВР/НС-23-183/08.11.2021 г. То е от госпожа Ваня 

Месроп, която е назначена за секретар на СИК в Маями – 

Лодърдейл, САЩ, и засега не е установила връзка с назначения за 

председател на СИК, който не е сред доброволците, предложени от 

организаторите на предишните избори, така че никой няма негови 

координати. Отново молбата е за координати. Предлагам да го 

препратим на Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, имам 

въпрос по повод Вашите доклади. В момента докладвате 

предложенията за замени в съставите на СИК, нали така? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз докладвах предложенията за замени 

в СИК, последните две писма, които докладвам, са за искане за 

координати на членове на СИК, които предлагам да се препратят 

към Министерството на външните работи. 

Докладвам вх. № ПВР/НС-23-176/07.11.2021 г. предложение, 

което идва от координатора на СИК в Кьолн с молба за промяна в 

състава по логистични причини, тъй като замененият член няма да 

присъства. Писмото според мен трябва да се изпрати до 

Министерството на външните работи и ако тях имаме такова 

предложение, ще го вземем под внимание. 

Тези три писма, които докладвах, предлагам да бъдат 

препратени на Външно министерство. Повтарям номерата им: 

ПВР/НС-23-176; ПВР/НС-23-183 и ПВР/НС-23-186, тъй като касаят 

частни случаи в отделни секционни комисии, от компетенцията на 

Външно министерство е да ги разреши. 

Моля да вземем протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по доклада на господин Томов?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване за изпращане на 

Работна група „Избори“ по компетентност. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Колеги, определям за кратко госпожа Матева да води 

заседанието. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, останаха няколко преписки, 

които докладвам за сведение: вх. № ПВР/НС-22-184 – писмо от 

господин В.     П.      , с което той пита за подробен списък на 

избирателните секции в чужбина за предстоящите избори и 

конкретно за Чехия. Има качен списък на страницата на Централната 

избирателна комисия. Достатъчно е господинът да го потърси. 

Също писмо до главния секретар на МВР за достъп на склад с 

копие до нас. Писмото е от Министерството на външните работи. В 

него са описани действията на Министерството на външните работи 

по транспортиране на машините за гласуване, предназначени за 

изборите извън страната. Съобщава се, че Централната избирателна 

комисия е изпратила списъка с номерата на секциите за гласуване 

извън страната с по два броя във всяка СИК, определени с 

протоколно решение на Комисията от 27 октомври 2021 г. Също с 

наше писмо ПВР/НС-04-1-45(2)/05.11.2021 г. сме дали съгласие да 

бъде осигурен достъп до склада на „Карго-партнер“; на 6 ноември 

тези машини са подготвени като дипломатическо карго от 

служителите на МВнР, предадени са на DHL за транспортирането 

им по въздушен път и са напуснали реално склада с ескорт на МВР. 

Натоварени са за близките дестинации 116 машини, като са описани 

номерата на транспортните средства, на които са натоварени, и 

описана транспортната схема, по която те ще пътуват на територията 

на Република България, докато не напуснат. Писмото е подписано от 

Работна група „Избори“ на Външно министерство и е изпратено до 

Министерството на вътрешните работи с копие до Централната 

избирателна комисия за наша информация –  поради това го 

докладвам за сведение. 



26 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Томов, колегата Солакова иска думата. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ще бъда съвсем кратка: може ли да 

посочите писмото на Централната избирателна комисия, с което сме 

разрешили да бъдат изнесени машините от склада? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Цитирано е писмо с вх. № ПВР/НС-04-

1-45(2), което, по информация от това писмо, е за наше съгласие да 

бъде осигурен достъп до склада за съхранение със съответния адрес. 

Не забелязвам, поне в абзаца, който чета, от писмото да има ясна 

информация дали това може да се тълкува и като писмо за съгласие 

за изнасяне на машините. Пише само за достъп. Вероятно трябва да 

се направи справка със съдържанието на писмото, за да бъдем 

сигурни дали има такъв текст. Друго писмо, с което се дава съгласие 

от Централната избирателна комисия, не става дума. Писмото е 

качено във вътрешната мрежа. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще помоля писмото да се качи. 

Всъщност става ясно, тъй като не можем да говорим за тълкуване, а 

става дума дали има или няма съгласие – става ясно, че няма 

съгласие на Централната избирателна комисия за изнасяне на 

машините от склада, където се съхраняват. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Мисля, че писмото трябва да е качено 

във вътрешната мрежа – писмото, което докладвам: вх. № ПВР/НС-

04-01-26(4)/08.11.2021 г. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не стана ли ясно, че аз искам 

писмото, с което сме дали съгласие? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Бихте 

ли цитирали номера на изходящото от Централната избирателна 

комисия писмо. Всеки колега, който желае, може да се запознае. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Цитирането в писмото, което 

докладвам – изходящо писмо от ЦИК, е ПВР/НС-04-1-

45(2)/05.11.2021 г. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля, госпожа председателстващата 

да има предвид, че информацията, която се изисква, се качва във 

вътрешната мрежа. Дали имам достъп или нямам до деловодната 

система не стои изобщо като въпрос, защото не съм длъжна да 

отварям деловодната система, да не говорим, че нямам и достъп. 

Във вътрешната мрежа се качват писмата – запомнете го! И 

да не се препращаме към деловодни системи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Солакова, така е – качват се всички входящи писма във вътрешната 

мрежа. Когато член на ЦИК желае да бъде качено и нещо друго, 

може да го направи. Вие все пак сте секретар на тази Комисия и 

това, че нямате достъп до деловодната система, е изцяло 

отговорност на администрацията, от която би следвало да поискате 

съдействие. След като се изисква писмо, изходящо от Централната 

избирателна комисия във вътрешната мрежа, всеки един от нас може 

да го направи. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Точно това помолих докладващия – 

да публикува писмото, което цитира и което тълкува за даване на 

съгласие от Централната избирателна комисия за изнасяне на тези 

машини от склада. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приемам това предложение. В такъв 

случай ще отложа и по-късно ще докладвам отново това писмо, след 

като ще бъде качено във вътрешната мрежа писмото с вх. № -04-1-

45, ако сте съгласни с това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Факт! Тъкмо това, кой знае защо, казах и 

преди 20 минути, без да знам и затова. 

Първо, разбрахме, че това писмо е във вътрешната папка на 

господин Томов. Поне това е качено, нали? 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Би трябвало да е качено. Не съм 

проверявал, но ми е разпределено на мен. Мога да проверя в 

момента, ако желаете: вх. № ПВР/НС-04-01-26(4). 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Казах, че Централната избирателна 

комисия няма информация как са транспортирани машини и 

Централната избирателна комисия не е дала съгласие. Естествено, за 

достъп е едно, съгласие за изнасяне, е нещо съвсем друго и тук няма 

какво да се тълкува. Това, първо. 

Второ, мога да кажа, че докладът за съответствие, който е 

дошъл в Централната избирателна комисия, е от 5 ноември 2021 г., 

обърнете внимание, уважаеми колеги, 5 ноември. 

Преди двадесет минути зададох същия въпрос: кой наля 

софтуера в тези машини, които са тръгнали из цялото земно кълбо?! 

Кога успяха да го налеят? Има очевидни несъответствия. 

Заключихме ужким в следобедните часове на 5 ноември. 

Питах: флашките давани ли са на „Сиела Норма“ АД? 

Отговорът беше: не, не са давани с ключовете. Е, как стана така, за 

два-три часа да се налее софтуерът в тези машини и да тръгнат по 

земното кълбо. Ето затова ставаше въпрос. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам само да обърна внимание на 

това, че в това писмо датата, на която машините са подготвени като 

дипломатическо карго на служителите на МВнР не е 5 ноември, а е 

6 ноември 2021 г. 

Цитирам буквално: „На 6 ноември 2021 г. СУЕМГ бяха 

подготвени като дипломатическо карго от служителите на МВнР. 

Същият ден 300 СУЕМГ бяха предадени на ДHL за 

транспортирането им по въздушен път“. Тоест тук все пак се 

съдържат частични обяснения на въпроса на колегата Чаушев. Тази 

работа е извършена на 6 ноември, а не на 5 ноември. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбирам приплъзванията на синоптични 

полета, но тук проблемът не беше кога са обработени от някои си 
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представители на не знам какво може да обработва Външно 

министерство. Става въпрос за действията по наливане на софтуера 

за машините в чужбина, без ключове. Това е същественият въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, пак да напомня какво 

стана на 4 ноември 2021 г. На 4 ноември в Държавната агенция 

„Електронно управление“ АД беше удостоверен софтуерът от ДАЕУ 

за изборите на 14 ноември 2021 г. Този софтуер беше заключен с 

тези UEFI ключове, които се намират в Централната избирателна 

комисия и тези ключове не са предавани на никого. Тези ключове 

могат да се използват единствено, ако се разреши, тоест ако се 

направи опит да бъде променян удостовереният вече софтуер. 

Самият удостоверен софтуер е предаден на „Сиела Норма“ АД, 

която трябва да го инсталира на всички машини не само извън 

страната, а и в страната. 

С писмо от 5 ноември 2021 г., тоест на другия ден, ние 

получихме от ДАЕУ информация, че процесът по удостоверяването 

е приключил и може да бъдат извършвани логистични действия с 

машините, които са удостоверени. На 5 ноември 2021 г. вечерта ние 

изпратихме писмо до „Сиела Норма“ АД и до Министерството на 

външните работи, с което дадохме разрешение да бъде започнато 

инсталирането на софтуера върху машините извън страната.  

Това са действията, които сме предприели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Бихте ли посочили писмото, с което сме 

дали разрешение за извършване на действията със софтуера? 

Протоколното решение също? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмото е в деловодството. Номерът не го 

знам, всеки член на Централната избирателна комисия може да го 

провери. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Към кого е адресирано писмото? 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: До Министерството на външните работи и 

до „Сиела Норма“ АД. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ако става въпрос за същото писмо, 

очевидно е същото, това писмо – нямаше го господин Войнов, 

разбрахме, че там става въпрос само за достъп, а не за разрешение на 

„Сиела Норма“ АД. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Докладвах това писмо за сведение и 

запознаване.  

Предлагам да останем на този етап. Ще проверя наличната 

информация по въпросите, които бяха повдигнати при обсъждането, 

и ще го докладвам повторно в рамките на днешния ден. В момента 

аз не съм запознат с цитираното в това писмо наше писмо и не мога 

да взема отношение по въпроса дали с него разрешаваме само 

достъп, или разрешаваме да се параметризират машините за 

гласуване извън страната. Нека се запозная с него и ще го предложа 

отново на вниманието на Централната избирателна комисия, ако сте 

съгласни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин Чаушев питаше за писмото. 

Намерих го в папката „писма“ под № 1895. Писмото е до „Сиела 

Норма“ АД и до Иван Кондов – постоянен секретар на 

Министерството на външните работи, и е със следното съдържание: 

„Във връзка с получен доклад за удостоверяване на съответствието 

по чл. 213а, ал. 2 ИК от Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД Ви уведомяваме, че може да започне подготовката 

на СУЕМГ, предназначени за избирателните секции извън страната, 

като следва СУЕМГ да са доставените по обществена поръчка“ – 

посочен е съответният номер на първата обществена поръчка. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: От коя дата е това писмо? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От 5 ноември 2021 г. вечерта. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: На 5 ноември 2021 г. вечерта, както 

виждате, получават по някое си време, че може да се започне 
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подготовката. И пак стои въпросът как става това с ключовете или 

без, а пък вече петък вечерта са започнали да работят МВнР и да 

изнасят машини от склада. 

И аз питам: как за един-два часа става цялата тази работа 

там? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Сведението на Министерството на 

външните работи от това писмо е, че подготовката на 

дипломатическото карго е осъществена на 6 ноември, а не на 

5 ноември – искам да уточня този детайл. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, да видим тогава графика – как са 

тръгнали машините, ако ми отговорите. Ще видите, че са тръгнали 

от сутринта, най-малкото.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По кое време на деня – 6 ноември, са 

тръгнали, но не личи от писмото, което докладвах.  

Колега, Чаушев, ако обичате, да се изслушваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, ако 

обичате, само да довърши господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да се изслушваме, когато 

говорим. Цитирам какво е съдържанието на писмото. Кога точно 

служителите на Външно министерство са свършили тази работа по 

подготовката на дипломатическото карго, не може да се установи от 

съдържанието на това писмо. Пише, че това е извършено на същия 

ден, тоест на 6 ноември 2021 г. и в резултат на това 300 машини са 

предадени на DHL за транспортирането им по въздушен път. 

Доколкото ми е известно, крайният период, в който DHL приема 

такива заявки в рамките на един ден, е 18,00 ч. Предаването на 

машините е извършено под наблюдението на представители на 

Министерството на вътрешните работи. 

Отделно има информация за транспортните средства, на 

които са натоварени 116 машини за близки дестинации, също под 

наблюдението на Министерството на вътрешните  работи. Описани 

са номерата на транспортните средства и тази операция е извършена 

вече на 7 ноември 2021 г., а не на 6 ноември, като по време на 
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товаренето тези транспортни средства са били под охрана на 

служители на Министерството на вътрешните  работи.  

Също сме информирани, че в днешния ден – 8 ноември 

2021 г., към 18,00 ч. по описана транспортна схема ще описаните с 

номерата си транспортни средства, посочени са имената на водачите 

на тези транспортни средства и на куриерите, които пътуват с тях – 

мога да ги прочета, ако желаете, но не виждам това да има 

практически смисъл; описани са маршрутите на територията на 

Република България достатъчно подробно. Някои от тях ще излизат 

през Капитан Андреево, други през… 

РОСИЦА МАТЕВА: Защо правим тази информация 

публична? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тъй като, очевидно, възниква спор, 

моята преценка е, че всички необходими предпазни мерки по 

отношение на транспортирането и по отношение на съдържанието 

на писмото, което докладвам, са взети. Нямам какво повече да 

добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Стана много интересно в 

последните дни. Ние казваме, че предполагаме, че са взети всички 

мерки по отношение гарантирането на сигурността. МВР нещо 

гарантира по отношение на машините и на софтуера и всички 

органи, както обичайно, гарантират за работата на другите. Това ще 

го оставя без коментар – от последната част на изявлението на 

колегата Томов. 

Господин Томов, съжалявам, че отново взимам думата, но с 

неколкократното изчитане на писмото няма как да избегнем 

основните въпроси, които стоят при това писмо. Въпросите, които са 

важни и останаха незасегнати дори и с изразено желание да не се 

засегнат, са няколко. 
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На първо място, на 5 ноември 2021 г. Централната 

избирателна комисия получи информация за доклада за 

удостоверяването. 

На 5 ноември 2021 г., казвате, че е изпратено писмо, с което е 

разрешено на „Сиела Норма“ АД да подготви – не знам какво 

означава „подготви“, но може би да подготви машините със 

софтуера за гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г. 

От „Сиела Норма“ АД имаме ли информация като отчет по 

изпълнението на договора по отношение на даденото разрешение да 

подготвят машините? Кога от 5 ноември до 6 ноември са подготвени 

машините, за да може да дойдем и да стъпим на информацията, 

която се съдържа в това писмо от Външно министерство – че на 6 

ноември 2021 г. е работено по подготовката за предоставяне като 

карго товар на DHL. Това е направено на 6 ноември 2021 г. Остава 

неясно кога машините са подготвени, за да бъдат опаковани за 

предаване за транспортиране за секциите извън страната. 

На 6 ноември те са обработени за предаване за 

транспортиране. На 7 ноември 2021 г. те са изнесени от склада. 

Аз предлагам да изпратим писмо до министъра на МВР и да 

попитаме на какво основание, без разрешение от ЦИК, под 

наблюдението на МВР са изнесени машините от склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, тъй като се  развихри 

дискусия, аз ви предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД 

и до Министерството на външните работи, които да ни пояснят по 

дати и по часове в колко часа на коя дата е започнало инсталирането 

на софтуера върху машините за гласуване извън страната, в колко 

часа е приключило, в колко часа е започнало опаковането и 

подготовката на машините като дипломатическо карго и в колко 

часа са натоварени първите машини за гласуване извън страната на 

първите транспортни средства, и на всички останали – по дати и по 

часове.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: И кои техници са инсталирали софтуера 

по кои машини? Дали този софтуер е инсталиран с ключовете на 

Централната избирателна комисия или не? 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз говоря само за машините за 

гласуване извън страната. Нямам против кои техници, но все пак с 

уточнението, че говорим за машините за гласуване извън страната, 

които са заминали, ясно от това писмо. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз говоря засега само за чужбина и 

задължително дали софтуерът е с нашите ключове или не е? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

ще подготвите ли такова писмо. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: В момента нямам достатъчно 

информация, за да го подготвя. Аз повтарям предложението си: след 

като се запозная с проблема изцяло, да докладвам още веднъж това 

писмо. Ако някой друг има готовност, да го подготви. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз ще подготвя текста на писмото, ако 

колегите са съгласни, че ще го изпратим до „Сиела Норма“ АД и до 

Министерството на външните работи. Предполагам, че госпожа 

Солакова ще си подготви писмото до МВР. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако колегите не 

възразяват да го гласуваме без подготвен текст. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: После да коментираме какво значи едно, 

какво значи – друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева и 

госпожа Солакова ще си изготвят писмата по предложенията и 

тогава ще ги подложа на гласуване. 

Имате ли друг доклад, господин Томов, в тази точка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам за доклад още няколко преписки, 

които също предлагам на вниманието ви за сведение. 

Имаме писмо с вх. № ПВР/НС-23-181/08.11.2021 г. изпратено 

от СИК във Ванкувър, Канада. Приложени са поредица от 
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аргументи, с които колегите от СИК във  Ванкувър обосновават 

настояването си да се гласува с машини в тази секция и изразяват 

несъгласие с решението на ЦИК в секцията да се гласува с хартиени 

бюлетини. Докладвам го за сведение, тъй като в секцията във 

Ванкувър, на изборите на 11 юли са гласували 277 души и ние 

нямаме законова възможност да изпратим там машини, както и на 

много други места. Поради това не съществува възможност особено 

пък пет дни преди изборите да бъде удовлетворено това искане. 

Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-23-178/07.11.2021 г. То е 

изпратено от госпожа М.           П.           на вниманието на 

консулство Милано и на нашето внимание. Тя в качеството си на 

председател на СИК в Триест и иска да й бъде предоставена повече 

информация за членовете на комисията. В случая докладвам за 

сведение, тъй като госпожата е изпратила и копие на писмото до 

Външно министерство и няма смисъл да го препращаме. 

Министерството на външните работи трябва да се произнесе, ако 

има искане към Централната избирателна комисия. 

Последни две преписки: вх. № ПВР/НС-23-23(1)/06.11.2021 г. 

за промени в СИК, които са отразени в Решение № 875 и вх. № 

ПВР/НС-04-44 от Външно министерство също са отразени промени. 

Нямам повече доклади. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието за проветряване на залата за 10 минути. 

 

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

В залата сме осем членове – налице е необходимият кворум 

за провеждане на заседанието. 

Продължаваме с доклад по точка шеста: Проект на решение 

относно регистрация на наблюдатели. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 
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Точка 6. Проект на решение относно регистрация на  

наблюдатели. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

проект на решение за регистрация на сдружение „България на 

гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. 

Постъпило е заявление с вх. № 18/06.11.2021 г., подписано от 

представляващия сдружението Георги Атанасов, чрез Мария 

Тенчева.  

Към заявлението са приложени пълномощно от Георги 

Атанасов в полза на Мария Тенчева; декларации по образци – 4 броя 

с Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа; списък с имената 

и ЕГН на упълномощените представители, представен на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител от електронната 

разпечатка на Агенцията по вписванията – Търговски регистър и 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че 

сдружението е регистрирано за извършване на дейност в обществена 

полза. 

Извършена е проверка на предложените упълномощени 

представители от сдружението лица, според която две от тях 

отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две са 

установени несъответствия. 

Предвид представените документи, резултатите от 

проверката и на база правните основания, предлагам Централната 

избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

Регистрира сдружение „България на гражданите“ за участие с 

наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. за страната.  

Регистрира като наблюдатели 2 (двама) упълномощени 

представители на сдружение „България на гражданите“ по  

приложен списък. 
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект на решение? 

Моля, режим на гласуване за регистрация на сдружение 

„България на гражданите“ за участие с наблюдатели в изборите. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева); против 

– няма. 

Решението е № 878-ПВР/НС/08.11.2021 г. 

Продължаваме с точка осма: Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 8 . Доклади по административни преписки. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, първо, ще ви 

припомня, че във вчерашно заседание – след доклада на колегата 

Войнов, че от „Сиела Норма“ АД с писмо са ни изпратили данни за 

смарткарти, промени в секционни избирателни комисии, както и 

отразените от тях промени в кандидатските листи, след като им 

беше изпратена цялата база данни и след като беше приключило 

заседанието, се обединихме да бъдат изпратени кандидатските листи 

на „Информационно обслужване“ АД, за да бъдат сравнени, поради 

което ви моля, с последващо одобрение да одобрим изпращането на 

писмото, което е приложено, получено от „Сиела Норма“ АД преди 

въвеждането в машините база данни с кандидатските листи на 

кандидатите за народни представители за изборите на 14 ноември, 

като молим да бъде сравнена за въведените в системата cik.is.bg.net 

кандидатски листи, включително извършените до 6 ноември 

промени. 
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Моля за последващо одобрение за изпращането на това 

писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: В тази връзка ви докладвам току-що 

постъпил отговор с вх. № ПВР/НС-00-91/08.11.2021 г. от 

„Информационно обслужване“ АД, с което ни информират, че при 

сравняване на кандидатските листи, предоставени от „Сиела Норма“ 

АД преди въвеждането им в машините, с данните от системата 

cik.is.bg.net. В хода на проверката е установено, че двама кандидати 

в РИК – Монтана, от ПП БНО са заличени.  

Припомням, че ние изпратихме писмо, ще го открия с кой 

номер е изпратено на „Сиела Норма“ АД, че в тази кандидатска 

листа бяха въведени погрешно, поредността беше сгрешена на 

двамата кандидати – под № 102 и № 103 Йордан Малджански и 

Владимир Николов Живков и уведомихме „Сиела Норма“ АД, че 

трябва да ги преподреди, както са изпратени в базата данни и няма 

установено друго несъответствие.  

Сега ви предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“ АД, 

с което да ги уведомим, че в изпратената база данни на 

кандидатските листи за кандидатите за народни представители 

двамата кандидати с № 102 Йордан Иванов Малджански и № 103 

Владимир Николов Живков не следва да бъдат заличени, а 

кандидатската листа да бъде подредена, както е изпратена, с писмо – 

съответният изходящ номер на Централната избирателна комисия. 

Останалите данни са коректно въведени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на писмото до „Сиела Норма“ АД имате ли изказвания? 
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Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам за сведение писма с вх. 

№ НС-00-813/05.11.2021 г. и вх. № НС-00-813-1/05.11.2021 г. от 

„Информационно обслужване“ АД и от системата Съпорт. Въз 

основа на указания от нас, изпратени с писмо с цитиран номер, са 

актуализирани данните в платформата, а именно е заличено името на 

кандидат в РИК – Стара Загора, съгласно решение на РИК – Стара 

Загора. 

Докладвам още едно писмо за сведение с вх. № ЦИК-12-

55/0511.2021 г. от Обществения съвет към Централната избирателна 

комисия. Изпратен ни е призив, като прикачено писмо, на 

Обществения съвет към ЦИК по разяснителната кампания за 

предстоящите избори. Изпратен е и до медиите. Правят се 

предложения във връзка с използването на 280-те устройства, които 

сме предоставили на РИК как да бъдат използвани, като, 

включително се прави предложение да бъдат разположени пред 

пощенски станции, особено в дните на изплащане на пенсиите, и 

други такива, които са полезни. Надявам се да са изпратени и до 

РИК, които организират това гласуване.  

Следващият ми доклад – във вътрешната мрежа, в папка с 

мои инициали да се запознаете с писмо, което предлагам да 

изпратим до всички РИК и до всички кметове на общини. Писмото е 

свързано с използването на удостоверенията за гласуване на друго 

място от категориите лица, които са имали право и са получили 

такива удостоверения, а именно да укажем на РИК, на кметовете на 

общини да предоставят копие от това писмо, заедно с изборните 

книжа, на всички СИК, които пък в изборите на 14 ноември 2021 г, 

когато избирател гласува с удостоверение за гласуване на друго 
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място, да копират това удостоверение и копието да прилагат към 

избирателния списък, за да може този избирател да се легитимира с 

това удостоверение и да гласува и при евентуален нов избор (втори 

тур). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен би трябвало по-скоро да е 

обратното – да задържат оригинала на удостоверението, а върху 

копието да се постави печат на СИК и с това копие да може да се 

гласува на втори тур. Ако остане оригиналът в лицето, то може още 

на първия тур да гласува на други места. Затова и удостоверенията 

за гласуване се издават на друго място в един екземпляр с уникална 

защита. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че отговорността на всеки един 

избирател е лична и ако гласува на второ място, това ще бъде 

установено при проверката, която се извършва. Практиката на 

Централната избирателна комисия, когато са организирани избори 

две в едно, е била точно по този начин – оригиналът да остава в 

избирателите за втория тур, а на първия тур СИК да прилага копие 

към избирателния списък, защото й е показан оригиналът и тя е 

удостоверила, като сама е копирала, че това копие е направено от 

оригинала. Ако отиде да гласува в друга секционна комисия на 

втория тур с копие, не е длъжна СИК да го приема, защото в крайна 

сметка много лесно с днешните технологии може да се изготви 

такова копие. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вярно е, но предложението на 

господин Войнов ме накара да взема думата. 

Аз ще подкрепя едно такова предложение – оригиналите да 

бъдат прикрепени към списъците на 14 ноември, като за целта в 
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изборното помещение да се изготви копие, да се подпечата с печата 

на СИК и може би да се подпишат председател и секретар. Това 

заверено копие да послужи вече за втория избор. 

И на, ако случайно няма нов избор, ние няма да сме снабдени 

и никъде няма да фигурира оригиналът на удостоверението за 

гласуване на друго място. Ако не сме готови за взимане на решение, 

значи достатъчно варианти може да има, може би е добре да се 

обсъди, но ако така се подложи, аз лично ще подкрепя 

предложението на господин Войнов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, внесох проекта на писмо, както 

го обсъждахме миналата седмица няколко пъти, във варианта, около 

който се обединихме да бъде. След като има други предложения, аз 

оттеглям това предложение за писмо. 

Който желае, да подготви друг проект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

– господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, ще ви докладвам 

няколко писма, които са свързани: вх. № ПВР/НС-6-34/01.11.2021 г. 

от община Ловеч; вх. № ПВР/НС-7-8/03.11.2021 г. от Столична 

община; вх. № ПВР/НС-6-47/05.11.2021 г. от община Антоново; 

вх. № ПВР/НС-6-50/08.11.2021 г. от община Харманли. Всичките те 

са запитвания във връзка са Решение № 823 на Централната 

избирателна комисия – решението за опаковане. По-точно 

запитванията са как да се процедира с пакетите, неизползвани 

бюлетини, които ние указахме в това решение, че не се поставят в 

чувала, а се предават от СИК на представители на общинската 

администрация. 

Тъй като в решението това е казано само с едно изречение, аз 

съм подготвил едно писмо, което ви моля да погледнете и да го 

обсъдим. Освен подробно разписано как се процедира с тези 

неизползвани бюлетини, съм включил и друг въпрос, който също се 
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поставя – поставянето на печата в чувала, че не се поставя след 

първия тур, а само след евентуален нов избор за президент и 

вицепрезидент. Писмото е в моя папка. Моля да го погледнете и да 

го обсъдим. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, честно казано, на всички 

въпроси, които са задавани по телефона, съм отговаряла, че 

събираме предложенията, за да можем да направим обсъждане на 

работна група и тогава  да се внесе проект. 

Водила съм си записки, когато съм могла, да си записвам – 

основният проблем, който се създава пред общинските 

администрации, а и помните от община в Ловешки изборен район се 

получи специално писмо веднага след приемане на решението за 

опаковане и Методическите указания в тази част. Практиката при 

тях е такава, че канцеларските материали и всички други материали, 

които са предоставени на СИК и те ще бъдат използвания при новия 

избор, се занасят в общината от членовете на СИК, определени за 

предаване на протоколите в РИК, съответно на общинската 

администрация на комисиите по чл. 287, ал. 7. Те поставят въпроса 

кое да е това длъжностно лице, което да е определено от общинската 

администрация, което най-вероятно трябва да е извън комисията по 

чл. 287, което да отиде на място. С оглед и на практиката, която са 

установили в годините, изборните администрации в съответствие с 

изборните органи – РИК, ОИК и СИК, имам предвид служителите в 

общинските администрации в случая. 

Те предлагат заедно с канцеларските материали да бъдат 

опаковани – разбрах, че на места са поръчали и чували със същата 

вместимост, товароносимост, като останалите, защото 

неизползваните бюлетини и формуляри няма да бъдат малко на 

брой, обемът няма да бъде малък. Те да бъдат занесени, заедно с 

чувалите за предаване на комисиите по чл. 287 и там да бъдат 

предадени на общинските администрации. 
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Разбира се, с вариантност тези материали да бъдат предадени 

преди да заминат за РИК, където обикновено преносителите на 

протоколите носят и чувалите с изборни книжа и материали. Това е 

въпрос на организация в рамките на оперативната самостоятелност 

на общинските администрация във взаимодействие и съгласувано с 

РИК да го направят на територията на съответния изборен район. 

В случай, в който ние преповтаряме правилото, че се 

предават на служител от общинската администрация, може би няма 

да бъде удовлетворително за всички, включително няма да съумеем 

набързо да обсъдим и всички други предложения, които са 

постъпили в Централната избирателна комисия. 

Пропуснах, но виждам от записките си, обърнаха ни 

внимание, че по Методическите указания етикетът върху чувалите с 

различен цвят е еднакъв. Тъй като съдържанието е в зависимост от 

цвета на чувала, предложиха дали не може да бъде етикет, който да 

съответства на съдържанието на съответния чувал?  

Всички тези въпроси, считам, че следва да бъдат част от 

указанията, които Централната избирателна комисия ще изпрати по 

прилагането на Методическите указания до всички РИК, съответно 

до СИК и кметовете на общините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, съгласен съм, 

че може да отговорим и на други въпроси и допълнително да 

разширим този. Просто съм направил една основа, съгласен съм да я 

обсъдим на работна група. Нямам нищо против, но може би трябва 

днес, най-късно утре да изпратим такива указания, тъй като много 

малко дни останаха до изборите. 

Съгласен съм. Това писмо съм го написал, за да има нещо, 

върху което да се стъпи и разбира се, може да се разшири. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

предложението на господин Войнов ще остане за работно обсъждане 

и евентуално други поставени въпроси във връзка с прилагане на 
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Методическите указания, за да може с едно общо указание към РИК 

и кметовете на общини да излезе Централната избирателна комисия. 

Връщаме се към точка трета – предложението, които бяха 

направени от госпожа Матева и госпожа Солакова до министъра на 

вътрешните  работи, до министъра на външните работи и до „Сиела 

Норма“ АД. 

Госпожо Матева, заповядайте с Вашето предложение. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, в папка 

с мои инициали е качен проектът на писмо до господин Иван 

Кондов – постоянен секретар на Министерството на външните 

работи и Веселин Тодоров, изпълнителен директор на „Сиела 

Норма“ АД във връзка с цитираното писмо, което докладва колегата 

Томов преди почивката. 

Предлагам Централната избирателна комисия да изиска в 

спешен порядък от тях следната информация: на коя дата, в колко 

часа, от кои техници е започнало и е приключило инсталирането на 

софтуера за гласуване в машините, предназначени за гласуване 

извън страната; на коя дата, в колко часа е започнало оформянето на 

машините като дипломатическо карго; и на коя дата и в колко часа е 

започнало оформянето; на коя дата и в колко часа машините са 

напуснали склада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева? Виждам, че то е адресирано до 

господин Кондов и до господин Тодоров, аз предлагам да бъде 

адресирано и до министъра на външните работи. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: В първия абзац да се добави: дали 

инсталираният софтуер върху машините е бил подписан с 

генерираните UEF ключове, предоставени от ЦИК, или не 

предоставени, не знам. Кратко и ясно. 

РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам това да е второ изречение 

към първия въпрос. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения? 

Ако няма, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Матева, допълнено от господин Чаушев, и към лицата, към които са 

изпраща писмото, да се добави и министърът на външните работи. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте с Вашия проект. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната 

мрежа, в моя папка е проектът на писмо до министъра на 

вътрешните работи. Предлагам ви да приложим копие от писмото и 

позовавайки се на писмото от Министерството на външните работи, 

с което сме уведомени, че 300 СУЕМГ са предадени на DHL за 

транспортирането им за гласуване в секциите извън страната.  

Видно от писмото, копие от което прилагаме, предаването на 

машините е извършено под наблюдението на представители на МВР, 

а транспортните средства са ескортирани от МВР. 

С настоящото се обръщаме с искане да предостави свое 

разпореждане или на друго оправомощено длъжностно лице от 

МВР, въз основа на което машините са напуснали склада, в който се 

съхраняват всички СУЕМГ. 

Правя една корекция, ако приемете, да изпратим като 

приложение копие от писмото – да има Приложение съгласно текста 

и копие от това писмо да бъде адресирано, както е писмото на 

Външното министерство, го главния секретар на МВР и до 

председателя на ДАНС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Следващ докладчик в Доклади по административни преписки 

е господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви с 

вх. № ПВР/НС-15-115 писмо от РИК – Смолян, относно 

неизпълнение на Решение № 869-ПВР/НС/05.11.2021 г. на 

Централната избирателна комисия от членове на РИК – Смолян. В  

това писмо председателят на комисията ни уведомява за 

неизпълнение на задълженията на част от членовете на РИК – 

Смолян, във връзка с разпоредбата на чл. 90 от Изборния кодекс.  

В писмото са изброени и имената на членовете на РИК, които 

не са участвали в заседанието, проведено на 07.11.2021 г. 

от 12, 00 ч., където част от дневния ред е бил „определяне броя на 

ПСИК на територията на община Борино във връзка ас изборите на 

14 ноември 2021 г.“ 

В това писмо е описана фактологията, приемането на първото 

решение от Централната избирателна комисия, жалбите от страна на 

кмета на община Борино, приемане на второто писмо, описана е 

цялата фактология относно провеждането на заседанието на 

7 ноември 2021 г. 

В заключение председателят на РИК – Смолян, се обръща 

към Централната избирателна комисия за съдействие и разрешаване 

на създалата се ситуация. Уведомява ни също така, че има изричен 

отказ от страна на секретаря на РИК – Смолян, да подпише това 

писмо. 

За момента ви го представям за запознаване и може да го 

видите в моя папка от днес, но бих искал на работно заседание да 

обсъдим какви биха били действията на Централната избирателна 

комисия. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев, 

имате ли доклад в административни преписки. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам бързо само за сведение 

писмо от кмета на община Благоевград, придружено със заповед за 

създаване на комисия и определяне на нейната работа, и протокол за 

извършената работа за отваряне, разпечатване на описаното 

помещение в сградата на общинската администрация, преглеждане, 

съхраняване на материали, изпълнение на всички дейности, 

затваряне и запечатване. Докладвам за сведение със съответните 

решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, заповядайте с Вашия доклад. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дълъг списък от много позиции. 

Предлагам с писма, които са в папката ми, да поискаме тази 

информация от ГРАО и от „Информационно обслужване“ АД, тъй 

като това са файловете, които те съхраняват. 

Искането на ОССЕ е в моя папка с вх. № НС-18-61, както и 

препращането на информацията. Няма нужда от превод, написано е 

на български. 

Двете писма са идентични, молят да им предоставим 

информацията, с която разполагаме, по поставените въпроси. Засега 

не съм ги делил на „Информационно обслужване“ АД и на ГРАО, 

тъй като в някои части се препокриват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по доклада на господин Димитров? 

Моля, режим на гласуване за изпращане на писмата до 

„Информационно обслужване“ АД и до ГД ГРАО за предоставяне на 

информацията, посочена в писмо с вх. № НС-18-61/03.11.2021 г. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В днешна папка е качен файл с 

вх. № НС-18-60 – писмо, от 20.10.2021 г., с което ПАССЕ ни 

уведомяват, че ще направят публична среща и този път по телефона 

са помолили да определим участниците. Единствените им условия са 

те да имат зелен сертификат, тъй като, очевидно, парламентаристите 

от ПАССЕ са много чувствителни на темата. 

Помолили са тези, които ще присъстват на тази публична 

среща, обявена за 13 ноември 2021 г., в хотел „Интернационал“ да 

притежават зелен сертификат. 

На предходни избори – на 4 април, това бяха двамата 

говорители. Общо взето, разговорът е много общ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, на 13 преди обед имам личен 

ангажимент и не мога да присъствам, независимо че имам зелен 

сертификат. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, призивът ми е поне един-

двама от състава да отидат на тази среща. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

желаещи да присъстват на тази среща? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Който иска среща с ЦИК, да 

заповяда. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Те не искат среща с нас. Имат 

публична изява.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че решението трябва е на 

Централната избирателна комисия дали ще участваме в тази среща 

или не и дали ще ги поканим при нас или не.  

Колега Солакова, вие предлагате извън микрофон, че 

срещите се провеждат само в Централната избирателна комисия. 

Както каза колегата Димитров, и на 4 април, и на 11 юли имаше по 

двама представители на ЦИК на тези срещи. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И тогава е било гласувано, и сега би 

трябвало да се гласува. Аз казвам, че по принцип срещите се 

провеждат в Централната избирателна комисия. Една организация, 

която се интересува от становището на Централната избирателна 

комисия по важни въпроси, провежда срещите си тук. Особено 

последната седмица Централната избирателна комисия би трябвало 

да държи на това – в пълен състав да работи и да си провежда 

заседанията. 

Отварям една скоба, макар че няма връзка, имаме страшно 

много въпроси, които остават за решаване до изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, ако обичате, подгответе в този смисъл писмо. След като 

се запознае ЦИК, ще го подложа на гласуване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, за да избегнем евентуална 

негативна реакция, предлагам да присъствам на тази среща. Все 

едно, няма да вземам отношение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, 

моля да изготвите писмо. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре, ще напиша такова писмо, но 

то няма да има благоприятен отзвук. 

Имам няколко писма, които останаха от текстовете за превод. 

Първото от тях е в папката ми от 4 ноември, на 5 ноември се 

върна писмото, което е от „Ал-Джазира“. Имаше някаква реакция. 

Подготвил съм писмо, в което дословно казваме, че ще осигурим 

достъп на екипа, който са ни изпратили, като имена, до пресцентъра 

на ЦИК в изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Учтивостта е основа на добрите взаимоотношения. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Придържайте се по 

същество, ако обичате. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не си спомням да сме обсъждали 

организацията на пресцентър на ЦИК и какво е това? Кой ще вземе 

участие, в какво време, какви са темите, и така нататък. В този 

смисъл ми беше и въпросът, в крайна сметка какво е това 

„пресцентър на ЦИК“ в изборния ден за тези избори, за да мога да 

отговоря на журналисти от „Ал-Джазира“: елате в пресцентъра. Това 

би беше въпросът. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тъй като аз не отговарям за 

създаването на пресцентъра, мога да отговоря само на писмото, 

което е постъпило с вх. № 20-42/29.10.2021 г., с което са ни 

уведомили, че екип на „Ал-Джазира“ ще работи между 9 и 

14 ноември на територията на страната. Текстът е преведен и той е 

уведомителен. Нищо друго. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,  

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Въпрос към докладчика. На мен 

също не ми е известно как ще функционира този пресцентър. Ако 

някой колега знае, моля да даде информация. Най-вероятно ние, 

членовете на ЦИК, отново ще се запознаваме с изявите на нашите 

говорители вечер, когато имаме малко свободно време, четейки 

новините или гледайки програмите, защото тези неща в Централната 

избирателна комисия не се обсъждат – вероятно има защо да не се 

обсъждат. 

Колега Димитров, Вие имате ли становище на експертите от 

„Връзки с обществеността“? Минавала ли е тази преписка. 

Доколкото знам, имаме двама на трудов договор в Централната 

избирателна комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Минавало е дотолкова, доколкото 

съм поискал в писмото да се запише като лице за контакт Ц.              

Ж.        . Ние повече от това не можем да направим. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВ: Господин Димитров, 

в Централната избирателна комисия не е обсъждан въпрос за така 

наречения в превода или не знам откъде го четете пресцентър. 

Организацията на работата в изборния ден с оперативния 

план се определя и не знам защо в момента се води този разговор. 

Ако някой има информация да е обсъждано за пресцентър, кажете. 

Задаваме въпроси, които вкарват в заблуда, че едва ли не има 

някакво предварително решение, за което Централната избирателна 

комисия не знае, от една медия, която уведомява, че ще бъде на 

територията на страната. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В такъв случай няма да отговаряме 

на това писмо. Не сме и длъжни. Нелюбезни сме, но не е толкова 

страшно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Взимам повод от доклада на 

колегата Димитров и ще помоля, ако контактните лица – госпожа          

Ц.           Ж.              и С.             С.          имат информация за участие, 

за връзки с медии, аз лично проявявам интерес да бъде поставено 

във вътрешната мрежа или да бъдем уведомявани по някакъв начин, 

естествено, в рамките на техните длъжностни характеристики. 

Спомням си, че имаше практика това да се случва назад във 

времето, може би не в този мандат на Централната избирателна 

комисия. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Няма да отговаряме на ПАССЕ и 

ще пуснем двете писма до „Информационно обслужване“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, дайте да не 

се връщаме. Нали говорихме в какъв смисъл да бъде изготвен 

отговорът и да ги информираме, че срещите се провеждат в 

Централната избирателна комисия. В този смисъл да се подготви 

писмо, като се внесе във вътрешната мрежа, ще го подложа на 

гласуване. Това беше по повод на този доклад, а не че няма да 

отговорим. 
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Колеги, с това прекъсвам заседанието на Централната 

избирателна комисия. 

В 14,30 ч. е работната среща са с министъра на 

здравеопазването; в 15,30 ч. – с „Информационно обслужване“ АД. 

Заседанието ще продължи в 16,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 11 членове 

сме в залата. Продължава заседанието на Централната избирателна 

комисия с малко закъснение, предвид по-дълго време продължили 

работни срещи с министъра на здравеопазването и с 

„Информационно обслужване“ по въпроси, свързани с изборния ден.  

Продължаваме по дневния ред с пета точка: Проект на 

решение относно реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на 

сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването 

и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите на 

14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

 

Точка 5. Проект на решение относно реда за предаване от 

СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с 

резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при 

произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Колеги, с проектен № 864 е проекта на решение относно реда 

за предаване от секционна избирателна комисия и подвижна 

избирателна комисия на РИК на сгрешен при попълването му 

протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол 

при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 15 ноември 2021 г. 

Проектът на решение не се различава от предходните такива. Редът е 

запазен същият.  
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В точка 1 са изброени приложенията протоколи от изборните 

книжа за народни представители. Това са приложения № 100-ПВР/х, 

№ 101-ПВР/м, № 102-ПВР/хм и № 103-ПВР/кр и приложенията с 

№ 108-НС/х, № 109-НС/м, № 110-НС/хм и № 111-НС/кр. Това са 

протоколите на секционната избирателна комисия, всеки от които 

трябва надлежно да бъде попълнен, като първо се попълва черновата 

на протокола, след това се нанасят данните в протокола на 

секционната избирателна комисия и само в случай че секционният 

протокол е сгрешен по начин, по който допуснатите грешки са от 

такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени 

резултатите от гласуването, тогава върху протокола се поставя 

надпис „Сгрешен“, подписват се всички членове на секционната 

избирателна комисия или на подвижната такава и това 

обстоятелство се вписва в графата относно обстановката, при която 

са произведени изборите и се получава нов протокол от районната 

избирателна комисия.  

Това решение урежда именно начина, по който става 

получаването на този протокол. Във всички останали случаи 

грешките се поправят като сгрешеното се задрасква с хоризонтална 

черта, така че да може да се чете. Отразени са съответно изборните 

книжа за предаване и приемане от Районната избирателна комисия 

на този протокол. Вече споменах за протоколите на секционната 

избирателна комисия в двата вида избори.  

Няма нови моменти в предложения ред. Досегашният такъв 

не е показал някакви проблеми при прилагането му и затова 

предлагам с това въведение и на съответните правни основани, 

посочени в проекта на решение, да го обсъдим и приемем, ако 

нямате забележки.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, както 

виждам, има и наблюдатели на тази част на нашето заседание – 

госпожа Енира Броницкая и Ирина Дякова.  

Колеги, по проекта на решение?  

Той и за машинните секции ли се отнася?  
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Да. В точка първа са изброени 

протоколите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, защото започва 

с „При преброяване на бюлетините“, с оглед на това, че в 

машинните секции нямаме преброяване на бюлетините.  

РОСИЦА МАТЕВА: Теоретично пак могат да допуснат 

грешка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност за 

машинните секции ще бъде установяване на резултатите от 

гласуването, в тази част.  

Мисля си дали след „преброяване на бюлетините“ в скоби да 

не сложим „за секциите с гласуване с хартиени бюлетини“.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Добре, така е по-ясно, но останалото 

остава така.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, защото 

хипотетично могат да сгрешат и в общите данни, които са в 

протокола.  

Заповядайте, госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги, да, в действителност колегата докладчик 

предлага проект на решение, който е традиционен вече за 

последните избори, но аз ви предлагам да обсъдим възможността тук 

да се уреди и въпросът във връзка със сгрешения протокол извън 

страната предвид това, че към дата 8.11.2021 г. Централната 

избирателна комисия за първи път, поне от моята практика, няма 

Методически указания за гласуването от СИК извън страната. Да не 

говорим, че няма обучение, няма и Методически указания.  

Ако ще приемаме такова нарочно решение за сгрешения 

протокол, както многократно съм изразявала мнение, считам, че 

гласуването в страната и гласуването извън страната по същността 

на изборния процес не се различава, така че считам, че трябва да 

бъде уреден и този въпрос, след като е очевидно, че Централната 

избирателна комисия няма, поне на мен не ми е известно ще 
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приемаме  ли Методически указания за гласуването извън страната 

от СИК.  

Не правя предложение. Предлагам да го обсъдим с оглед 

конкретните обстоятелства.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

какво е Вашето мнение като докладчик?  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз мисля, че мястото на проблема, 

който госпожа Ганчева постави, няма да намери разрешение в това 

решение и следва да го обсъдим. Съгласна съм, но да го обсъдим по 

отношение на Методическите указания за чужбина. Защото там 

редът е съвсем различен от този, който е в страната. В страната тези 

сгрешени протоколи…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако сте съгласни, 

да го отложим за малко по-късно, защото, като се касае за въпроси, 

свързани извън страната, в други случаи се казва: господин Томов да 

бъде в залата.  

Господин Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не смятам, че господин Томов трябва 

да е факторът, който да решава, дали да бъде в зала или не.  

Като казах – господин Томов, аз пък чух едно интервю от 

него и го четох: той заяви пред медиите, без да е упълномощен от 

Централната избирателна комисия, че ако нямало Методически 

указания за чужбина, видите ли, трябвало да се прилагат 

Методическите указания за страната.  

Така че аз предлагам да обсъдим какво ще става със 

сгрешените протоколи за чужбина. И изначално смятам, че едва ли 

Методическите указания за страната трябва да се прилагат за 

чужбина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

обсъждаме проект на решение относно реда за предаване от 

секционна комисия на РИК на сгрешен при попълването му 

протокол. Постъпи предложение в това решение да се уреди и 
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случаят със сгрешен протокол в секционните комисии извън 

страната.  

Госпожо Ганчева, изказване ли имате?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, нека да 

бъдем коректни. Казах: не правя предложение, поставям въпроса за 

обсъждане предвид липсата… Така че няма предложение, има 

въпрос за обсъждане, предвид че на 8.11.2021 г. ние нямаме за първи 

път Методически указания.  

А иначе, ако позволите, съгласна съм с колегата докладчик, 

че с оглед предаването на книжата за извън страната се различава 

редът, но не и същината на изборния процес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямаме 

Методически указания, защото имаме отхвърлително решение.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямаме Методически указания, защото не 

сме взели решение дали ще броим разписки или няма да броим. 

Затова нямаме Методически указания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, аз ще оттегля 

проекта на решение, ще го обсъдим, след като Централната 

избирателна комисия обсъди Методическите указания за чужбина.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Надявам се да има 

такъв проект.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колегата докладчик да каже. Аз не 

съм подготвила такъв, този е само за страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решенията, които 

са взети от ЦИК, няма какво да ги коментираме в момента. Имаме си 

дневен ред. Ако ще се внася проект на решение за Методически 

указания, както и досега, те трябва първо да минат през работна 

група и работно обсъждане.  

Колеги, мисля, че имахме срок до края на днешния ден да 

върнем отговор на поставените от Софийска градска прокуратура 

въпроси. Също така днес беше срокът по мое мнение от края на 
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миналата седмица, в който трябваше да бъдат коригирани 

несъответствията по отношение на лицата, които са назначени  като 

членове на секционни избирателни комисии извън страната, и 

кандидатските листи и електронните бюлетини – днес беше срокът.  

По тези три въпроса докладчиците имат ли готовност, за да 

можем да си спазим сроковете.  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме и проект за решение дали ще 

броим разписките или не, което на библейски език „Притча во 

языцех“, е същественият проблем на Централната избирателна 

комисия от две седмици.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това няма нищо 

общо с трите въпроса, които…  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има общо, че е в дневния ред.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте.  

 

Точка 1. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: По първия въпрос в моя папка има проект 

на писмо до Софийска градска прокуратура. В момента се правят 

корекции по него, добавят се още един-два абзаца, така че до 10-20 

минути ще имаме възможност да го гледаме.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Много ни интересува какво е било.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Войнов, прекрасно Ви чух и 

казах, че сте обяснили по първия въпрос, поставен от председателя, 

къде се намира проектът за отговор, което означава, че все пак съм 

Ви чула.  

Сега аз да кажа по третия въпрос, който беше зададен към 

мен, защото аз се занимавам с кандидатските листи.  

В отговор на наше писмо с изх. № ПВР/НС-23-179 от 

7 ноември 2021 г. днес в Централната избирателна комисия постъпи 
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писмо с вх. № ПВР/НС-23-189 от „Сиела Норма“ АД, с което ни 

предоставят информация на електронен носител, съдържаща 

данните на електронната бюлетина за гласуване и кандидатските 

листи, въведени в машините за гласуване във всеки изборен район 

поотделно, включително и за гласуване извън страната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не е изпусната 

точката от дневния ред. Точката от дневния ред, която е включена по 

предложение на господин Войнов, без да е обсъдена да бъде 

включена в дневния ред, ще бъде подложена на гласуване, след като 

мине работно обсъждане.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това го чуваме за първи път.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как ще го чувате за 

първи път, като тази сутрин поставих въпроса: защо тази точка е 

заявена без да е обсъждана?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние имаме доста практика. Господин 

Георгиев също заяви нещо, което не е обсъждано в ЦИК. Нали? И 

също в сутринта.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това е решено?  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кое е решено?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това, което съм заявил аз.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много ви 

моля! Имахме срокове. Самите ние настояваме да си спазваме 

сроковете. Трябва да върнем отговор на прокуратурата по 

поставените въпроси. Ако прецените, пък да не отговаряме.  

В точка Машинно гласуване сме, защото госпожа Стойчева 

си оттегли доклада. Сроковете за 8 ноември са в точката Машинно 

гласуване – кандидатските листи в електронната бюлетина и 

отговора по въпросите на Софийска градска прокуратура.  

Заповядайте, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали има подпапка „Флашка“ и в нея 

можете да видите качена информацията, която се съдържа на тази 

флашка. Ще видите, че всъщност единственото, което ни е 
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изпратено от „Сиела Норма“ АД в резултат на писмото, с което – 

отново напомням – искаме съдържащите се данни в електронната 

бюлетина за гласуване и кандидатските листи, въведени в машините 

за всеки изборен район поотделно. Те пишат в писмото, че това се 

изпраща, но всъщност единственото, което е изпратено, е 

съдържанието на електронната бюлетина за президент и 

вицепрезидент, и на електронната бюлетина в изборите за народни 

представители за извън страната. Останалото са отново 

кандидатските листи, които ни бяха изпратени в петък или в събота. 

Бяха ни изпратени вчера – на 7 ноември 2021 г., и ги докладвахме. 

Преди почивката ви предложих и гласувахме отговор с писмо.  

Според мен това изискване на Централната избирателна 

комисия да бъдат представени електронните бюлетини на 

кандидатските листи за всеки изборен район поотделно, тоест 31 в 

страната в изборите за народни представители и 32-ри извън 

страната, не е изпълнено. На практика ние нямаме информация как 

ще бъдат въведени електронните бюлетини в машините за страната.  

И ви предлагам да върнем отговор на „Сиела Норма“ на това 

писмо, че във флашката, която ни е предадена, се съдържат 

единствено две кандидатски листи – за президент и вицепрезидент, и 

за народни представители за извън страната. За 31 изборни райони в 

страната не се съдържа информация и молим спешно да ни бъде 

предадена.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Забравихме 32-ри – чужбина. А днес 

сутринта разбрахме, че вече машините са някъде из пътищата на 

белия свят в цялото изборно кълбо, където ще се произвеждат 

избори. 

Какъв софтуер е въведен в машините, където някъде пътуват 

из света? Тъй де, освен 31-вите, каква е съдбата на 32-рите? И защо 

ми се вкарва нещо, което вече е програмирано и пратено някъде из 

безкрайния свят?  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Чаушев, сигурно не се 

слушаме, или не чуваме! Казах, че единствените две бюлетини, 

които са изпратени, са за изборите за народни представители – 32-ри 

изборен район чужбина, и в изборите за президент и вицепрезидент, 

където бюлетината е една. Не са ни представени за 31 изборни 

района в страната и направих предложение да бъде върнат отговор с 

писмо спешно да бъде представена и тази информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Матева, наистина не се чуваме. 

Аз питах нещо друго – с какви кандидати са тръгнали из света 

машините и с какъв вложен софтуер в тях? 

РОСИЦА МАТЕВА: Господин Чаушев, информацията, която 

ни е предоставена от „Сиела Норма“ АД, е качена във вътрешната 

мрежа в папка с моите инициали, в подпапка „Флашпамет“. Първият 

pdf файл е за електронната бюлетина за гласуване извън страната, в 

която са въведени партиите и коалициите така, както са 

регистрирани от ЦИК.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам кога са въведени по простата 

причина, че докладът ни от 5.11.2021 г. от ДАЕУ съдържа доста 

уклончива информация по този въпрос.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

да изискаме кандидатските листи за електронните бюлетини за 

останалите 31 изборни района в страната? В какъв срок?  

РОСИЦА МАТЕВА: Незабавно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч 
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Господин Войнов, заповядайте за Вашия доклад.  

Това е първото писмо на Софийска градска прокуратура, 

защото преди малко получихме и следващо.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмото е с вх. №  ПВР/НС-9-5 от 

7 ноември 2021 г. Писмото е в моя папка, както е подготвен и 

отговор – писмо 1907. Моля да се запознаете с него.  

Софийска градска прокуратура задава девет въпроса: 

Сключен ли е договор и по какъв ред между ЦИК и „Сиела Норма“ 

АД за доставка на машините? Доставени ли са вече 

специализираните устройства, къде се съхраняват, кой отговаря за 

охраната? Имат ли СУЕМГ, предмет на договора, серийни номера 

или други белези, по които могат да бъдат индивидуализирани? 

Определено ли е точното място, на което следва да се използва всяко 

едно СУЕМГ за предстоящите избори? По какъв начин се 

удостоверява кое устройство къде ще се използва? Ще бъде ли 

отчетено някъде използването на устройство с различен сериен 

номер от предназначените за изборите? На какъв принцип работи 

софтуерът за отчитане на гласове? Дали ни е известно да са 

задържани СУЕМГ, различни от тези предназначени за 

предстоящите избори, от кого и на какво основание? И да 

предоставим копие от всички документи във връзка с горните 

обстоятелства.  

В писмото подробно е отговорено на всички въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тези приложения, 

които са описани, съдържат ли се писмата от разменената 

кореспонденция от момента, в който узнахме за тези 228 машини, до 

настоящия момент, а именно кореспонденцията между ЦИК, 

Държавна агенция „Национална сигурност“, „Сиела“ и съответните 

отговори от тези институции?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да. В точка 8 е посочена цялата 

кореспонденция.  



62 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, 

имате ли нужда от време за запознаване със съдържанието? Общо 

взето, като гледам как е изготвен проектът на отговора, той съдържа 

информация въз основа на сключените договори и предприетите 

действия от страна на Централната избирателна комисия конкретно 

по поставените въпроси като към отговора имаме 15 приложения, а 

именно документи, относими към всеки един от въпросите.  

Има ли предложения по текста или изказвания да 

предоставим тази информация на Софийска градска прокуратура?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване на това писмо.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Ерхан Чаушев).  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чух от доклада, че се иска принципът как 

работят машините. За мен това е само и единствено достатъчно да 

твърдя, че ЦИК не знае как функционират машините, най-малкото 

защото във файловата система има определен тип файлове, които са 

защитени от патенти и не знам как са криптирани и декриптирани, за 

да мога да разбера в крайна сметка как функционира тази машина и 

да кажа как в крайна сметка бълва резултат, първо, към разписка, 

второ, към флашка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме по дневния ред.  

В точка Машинно гласуване има ли друг спешен доклад?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Всичко е спешно. В тази връзка, уважаеми 

колеги, докладвам постъпило писмо от Главна дирекция 

„Жандармерия“ с вх. № ПВР/НС-9-5/1 от 8 ноември 2021 г., с което 

ни информират, че и те са получили писмото от Софийска градска 

прокуратура и с него им дават указания, че следва Софийска градска 
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прокуратура да бъде уведомявана писмено за всяко действие, което 

се предприема по отношение на задържаните на територията на 

склада специализирани устройства за машинно гласуване. 

Докладвам го за сведение.  

Уважаеми колеги, връщам на писмо доклад с вх. № ЦИК-06-

6/72, с което „Сиела Норма“ ни информират за липсващите 1247 

комплекта смарткарти и питат дали може на части да ги получават 

от „Информационно обслужване“ АД. Тъй като получих 

информация, че „Информационно обслужване“ АД всеки момент ще 

бъдат готови и ще ни доставят картите, предлагам, след като 

получим изработените смарткарти, с приемо-предавателен протокол 

да ги предадем на „Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания има ли?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

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

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви току-що 

постъпило ново писмо от Софийска градска прокуратура с вх. 

№ ПВР/НС-9-5/2. Предлагам да се запознаете. Като подготвим 

отговор, ще го докладвам отново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

моля Ви само да проверите, тъй като Вие сте докладчик и по 

първото писмо на прокуратурата, същата ли е преписката?  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Входящият номер е 20177, както е и по 

първото писмо, да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, може ли за 

малко тишина?  

Според мен е безсмислено да задаваме въпроси помежду си. 

Едва ли някой от Централната избирателна комисия, ако има 

отговор, различен от „не“, да си каже. На мен не ми е известно това, 
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което ни питат с това писмо. И мисля, че е крайно време тези 

въпроси да бъдат зададени и към „Сиела Норма“ АД. Не знам, някак 

си оставам с усещането, че всичко е съсредоточено само и 

единствено върху Централната избирателна комисия, а очевидно тя 

не е вносител, нито възложител на закупуването на машините, които 

в последно време се оказва, че „Сиела Норма“ АД, в качеството не 

знам на какви, транспортират, съхраняват. Както и от това писмо не 

става ясно от коя доставка са.  

Тача че, ако смятате, че можем заедно с другия отговор да 

изпратим и по това писмо, че Централната избирателна комисия не 

разполага с информация…  

РОСИЦА МАТЕВА: Че Централната избирателна комисия от 

това писмо разбира за още 150 устройства, които се намират в този 

митнически склад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От вашето писмо 

Централната избирателна комисия узнава за съхранението в 

митнически склад на територията на летище София на тези машини.  

Аз гледам писмото, адресирано до Централната избирателна 

комисия. Другите органи да си отговарят на въпросите, зададени към 

тях.  

Ако не възразявате, да гласуваме и този отговор, който да 

бъде едновременно с другия отговор, по другото писмо, само че с 

две отделни писма на съответната преписка. Направи ми 

впечатление, че отделът на Софийска градска прокуратура е 

различен.  

Заповядайте, госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да добавим едно 

изречение, че обръщаме внимание, че охраната по изборния процес, 

включително на машините за съхранение, е възложена на министъра 

на вътрешните работи. Защото аз лично ще гласувам „против“ с 

оглед на последното изречение от писмото на ДАНС, че предстои 

освобождаване. Не може да не си дадем сметка, че може да предстои 
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освобождаване без изобщо санкцията на който и да е държавен 

орган.  

РОСИЦА МАТЕВА: Те не се намират в склада, който е под 

охрана на МВР, а в митнически склад.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Независимо къде се 

намират.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Това са машини, които не се знае за 

какво ще се ползват.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз предлагам в две отделни писма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз две отделни 

казах. Първото, което гласувахме, и това.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Второто трябва да си е отделно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Само че аз не разбирам като напишем на 

прокуратурата, че машините, които се намират в склада на „Карго-

партнер“, държавните машини, които ще бъдат използвани за 

изборите, се охраняват от МВР, това какво общо ще има с тези 

150 устройства, които са в митнически склад на територията на 

летище София, който според мен е различен, защото складът, в 

който се охраняват нашите машини, не е под митнически контрол. И 

всъщност това, че предстои освобождаването, означава, че те могат 

да бъдат освободени. По-скоро да напишем и до ДАНС, и до 

прокуратурата, че с оглед неяснотата защо се намират на 

територията на страната и в този митнически склад тези 

150 устройства, те не бива да бъдат освобождавани и предавани на 

„Сиела Норма“ АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би докато не 

се изясни тяхното предназначение.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Освобождаване означава да бъдат 

обмитени.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз съм съгласна с предложението на 

колегата Матева, но продължавам да считам, че трябва да има 

някаква охрана на този процес по движението на машините. Иначе 

аз разбрах, че става дума за освобождаване в смисъл на обмитяване, 

плащане на мито и освобождаване, но тези машини не могат да 

напуснат свободно и да се движат свободно на територията на 

страната, тъй като не можем да сме спокойни, докато има поредна 

порция машини някъде доставен извън знанието на Централната 

избирателна комисия. На този етап ни е известно, че тези машини 

служат за гласуване. В този смисъл се получават и писмата до 

Централната избирателна комисия.  

Аз и в предишното изказване казах: съгласна съм и мисля, че 

госпожа Матева формулира точно, че не трябва да се освобождават, 

но продължавам да считам, че следва да обърнем внимание на 

функциите по охрана на изборния процес на министъра на 

вътрешните работи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Господин Войнов, отбелязахте ли си всичко, което да 

включим в този отговор?  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А и някой беше казал, че от това 

писмо разбираме и трябва да го кажем.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така, че „ние 

узнаваме за тези машини, че се съхраняват в митнически склад на 

територията на летище София от вашето писмо“.  

Колеги, с всички предложения, събрани в един отговор до 

Софийска градска прокуратура, моля да гласуваме такова писмо.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Трябва да предприемем някакви 

действия. Това не го обсъдихме.  

РОСИЦА МАТЕВА: Как не го обсъдихме?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали ще отговорим 

на Софийска градска прокуратура и кой охранява изборния процес, 

и това, което Матева предложи.  
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Колеги, по писмото с вх. № ПВР/НС-9-5/2 от 8 ноември 

2021 г. до Софийска градска прокуратура, отдел Специализиран – 

всички предложения, които бяха направени, в този смисъл да 

изпратим отговор, включително и до Държавна агенция 

„Национална сигурност“ във връзка с приложеното към тях писмо.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 

(Любомир Георгиев).  

Господин Томов, има трета точка – Гласуване извън страната. 

Имате ли готови доклади, проект на решение?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, нямам в момента. Получих един 

куп преписки сега.  

По въпроса за несъответствията още пристигат, ние дадохме 

срок на партиите до края на днешния ден. Така че проектът ще бъде 

готов утре сутринта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има много 

технически грешки в тези несъответствия. Те също трябва да бъдат 

отстранени.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да и това е подготвено, но трябва 

техническо време от порядъка на 45 минути – един час, за да влезе в 

залата. Ако ги нямаме, да го внеса утре сутринта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги, сега 

продължаваме с точка седма: Проект на решение относно отваряне 

на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни 

книжа и материали от изборите на 14 ноември 2021 г., в които се 

съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми. 

Госпожо Стойчева, заповядайте.  
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Точка 7. Проект на решение относно отваряне на запечатани 

помещения, определени за съхранение на изборни книжа и 

материали от изборите на 14 ноември 2021 г., в които се съхраняват 

изборни книжа от предходни избори и референдуми.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. С проектен № 874 е 

проект на решене относно отваряне на запечатани помещения, 

определени за съхранение на изборни книжа и материали от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., в които се съхраняват изборни 

книжа от предходни избори и референдуми.  

Изборните книжа и материали се съхраняват самостоятелно в 

помещение в сградата на общинската или районната администрация. 

По изключение е допустимо тяхното съвместяване с изборни книжа 

от други избори и референдуми, в случай че общината не разполага 

с друго подходящо помещение. При съвместно съхраняване в 

определеното от кмета на общината или района помещение се 

осигурява разделното съхранение на изборните книжа и материали. 

Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до 

помещението, където те се съхраняват, се извършва по реда на 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната 

избирателна комисия.  

Поради това и на посочените в проекта правни основания 

предлагам Централната избирателна комисия да вземе следното 

решение: разрешава отваряне на запечатани помещения, определени 

за съхраняване на изборни книжа и материали от изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители на 14 ноември 2021 г., в които се съхраняват изборни 

книжа и материали от предходни избори и референдуми, като 

отварянето на помещенията да се извърши не по-рано от 20,00 ч. на 

14 ноември 2021 г. Определянето на помещенията с цел прибиране и 

съхраняване в тях на изборните книжа да се извърши със заповед на 

кмета на общината или района. Достъпът да се осъществи по реда на 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната 
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избирателна комисия, като за извършените действия да се състави 

протокол, съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 

30 септември 2019 г. и копие от заповедта на кмета за определяне на 

длъжностните лица от общинската администрация и от съответния 

протокол да се изпратят на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение?  

Колеги, има ли предложения или изказвания по проекта, 

докладван от госпожа Стойчева? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, 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.  

Решението е № 879-ПВР/НС/08.11.2021 г..  

Продължаваме с точка осма: Доклади по административни 

преписки.  

Госпожо Солакова, Вие имате ли нови доклади?  

 

Точка 8. Доклади по административни преписки.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Само най-спешните ще предложа, 

защото тези, които са за работно обсъждане остава, и другите, които 

не са спешни, колеги, ще ги оставя за утре.  

Предлагам ви да изпратим писмо до Болница „Лозенец“ за 

осигуряване на екип. Спомняте си, че аз го докладвах, трябваше да 

проверим с оглед на решението за обособяване на отделение за 

интензивно лечение на ковид болни. Извършена е проверка, имат 

готовност да осигурят екип, както винаги на изборите.  

Затова ви предлагам да изпратим писмото. Проектът е във 

вътрешната мрежа.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение – 

получили сме писмо от министъра на финансите, който изисква 

информация във връзка с годишното приключване на системите за 

финансово управление и контрол. Докладвам ви го за сведение. То е 

предоставено на администрацията за изготвяне на съответния доклад 

и внасяне за одобрение на Централната избирателна комисия.  

Колеги, докладвам ви писмо от Районна избирателна комисия 

– Велико Търново. Първият въпрос е: кой следва да подпише 

избирателния списък в случай на отсъствие на кмет на кметство или 

кметски наместник, поради болничен или поставяне под карантина, 

а вторият е по отношение на предаването на неизползваните 

бюлетини за секциите, в които се произвежда машинно гласуване.  

Аз ви предлагам на първия въпрос да отговорим, че се 

подписват от кмета на общината, разбира се, заедно със секретаря на 

общината, както е предвидено в Изборния кодекс.  

По отношение на неизползваните бюлетини, тъй като ще има 

едно общо указание до всички районни избирателни комисии, в тази 

част докладвам за сведение, за да не изпращаме отделно писмо 

специално на Районна избирателна комисия – Велико Търново.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до Районна избирателна комисия – Велико 

Търново.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, 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.  
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви едно писмо от 

администрацията на Министерския съвет, свързано с Решение 

№ 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на Централната избирателна 

комисия и писмото, което им изпратихме, за осигуряване 

отпечатването на приложените протоколи като образци – 

Приложение № 9 и Приложение № 13. С оглед на решението на 

Административния съд по образувано дело по жалба срещу 

Методическите указания в частта относно удостоверяването на 

данните от контролното преброяване на  разписките като част от 

изборните резултати и връщането на Централната избирателна 

комисия за издаване на нови изборни книжа с оглед на 

отхвърлителното решение.  

Предлагам да се предостави на господин Войнов с оглед на 

последващи решения, които ще се предложат от групата по 

Методическите указания на Централната избирателна комисия. 

Номерът е ЦИК-03-24/08.11.2021 г. Ще го предоставя на господин 

Войнов.  

Уважаеми колеги, получили сме едно искане за становище от 

община Бяла, област Русе с вх. № ПВР/НС-6-39 от 4 ноември тази 

година. Писмото е във връзка с прилагане на решението на 

Централната избирателна комисия относно гласуването на 

избирателите с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия. 

Тъй като в Решение № 766 е уредена процедурата, условия и ред, 

който трябва да спазва органът по чл. 23 по Изборния кодекс, а 

именно кметът на общината – да събира съответно документи, 

заявления от избирателите с трайни увреждания, кметът е получил 

писмо от Министерството на вътрешните работи, които с цел 

недопускане извършването на нарушения или престъпления на 

изборното законодателство, искат списък на лицата, включени в 

подвижни секции за гласуване.  

Изпратено е и второ писмо – заверени копия от подадените 

заявления за вписване в списъка за гласуване с подвижна 

избирателна кутия на територията на община Бяла във връзка с 
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предстоящото провеждане на изборите на 14 ноември 2021 г., 

заверени копия от медицинските документи, приложени към тези 

заявления, данни за служителите от общинската администрация, 

извършили проверка за наличие на трайно увреждане на 

избирателите, подали заявления, и създадената от кмета организация 

на тази проверка, заверени копия от документи, удостоверяващи 

извършването на проверка за наличие на трайно увреждане на 

избиратели.  

Съжалявам, че тази преписка е била заедно с една преписка 

от звено в Народното събрание, с което те ни уведомяват за дежурни 

служители, които ще подпомагат работата на Централната 

избирателна комисия и съм се забавила, но днес се обадиха от 

община Бяла, по повод на което ви докладвам тази преписка и 

мисля, че трябва спешно да се отговори.  

В писмото от кмета на общината, то е подписано за кмет на 

община от заместник-кмет, е изразена молба за спешност и с оглед 

на това, че по Решение № 766 няма уредба как да се процедира, при 

получаване на искания с такова съдържание се обръщат към нас.  

Уважаеми колеги, ние всички знаем, че Изборният кодекс 

урежда условията и реда за гласуване на лица с трайни увреждания, 

като се дава възможност те да гласуват с подвижна избирателна 

кутия. Заявленията се подават до кмета на общината и той е органът, 

който извършва преценката, въз основа на представените документи. 

Представят се от ТЕЛК или от НЕЛК решения, както и други 

медицински документи, съгласно Решение № 766. Тази практика на 

Централната избирателна комисия, провеждана последователно през 

последните години, смея да кажа може би 6-7, е продиктувана точно 

от тази гледна точка, че не всички лица, които нямат възможност да 

напуснат жилището и да гласуват в изборното помещение, са 

снабдени с ТЕЛК-ово или НЕЛК-ово решение. Тази година 

законодателят въведе възможност, като задължи органите по чл. 23 

да извършват служебно проверка на лицата за наличие на трайни 

увреждания като при липса на такива данни едва тогава те са 
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задължени да представят документи, включително други 

медицински документи.  

Всичко това, което в момента ви докладвам, не касае 

проверка на конкретно лице с конкретни документи, а се изисква 

цялата документация, която общинската администрация да 

предостави на органите на МВР.  

Аз ви предлагам да изпратим писмо до министъра на 

вътрешните работи и да попитаме давани ли са разпореждания за 

събиране на информация, както и документи, изискани от 

общинските администрации, свързани с гарантираното право на 

избирателите с трайни увреждания да гласуват. Това е до министъра 

на вътрешните работи с копие до кмета на община Бяла.  

А на кмета на община Бяла, предложението ми е да изпратим 

писмо, че въз основа на така представените документи с този номер, 

както ви посочих, няма основание да бъдат предоставяни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И второ, едва ли имат право да се 

занимават със здравословното състояние на който и да е избирател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Подкрепям направеното изявление от 

колегата Солакова, тъй като в Изборния кодекс и в наши решения 

изрично е упоменат органът, който може да извърши такава 

проверка. Това са общинските власти. Наистина има хора, които и 

на мен ми се обадиха по такъв повод, ако не се лъжа от Разлог, които 

са в процес на издаване на ТЕЛК и НЕЛК, и в момента лицето няма 

необходимия ТЕЛК и НЕЛК, има набор от документи, примерно 

епикризи след операция и така нататък,…  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във Видин беше 

същият случай, който Елка докладва.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: …които пак доказват, но това е 

единствено и само от преценка на общинските власти.  
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Ако има някъде данни за престъпление, има си съвсем друг 

ред, при която се извършва такава проверка, и то разпоредена от 

прокуратурата, ако не ме лъже паметта.  

Към момента считам, че е абсолютно незаконосъобразно 

искането от други органи на държавна власт за предоставяне на 

такава информация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Солакова има ли други изказвания?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 

няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И едно последно писмо. Районна 

избирателна комисия – Хасково, със свое решение от 4 ноември 

2021 г. са мотивирали искане до Централната избирателна комисия 

за разрешение за изработване на допълнително десет броя печати за 

Районната избирателна комисия, тъй като тя разполага само с три 

броя.  

Аз ви предлагам да изпратим писмо до Районната 

избирателна комисия с разрешение да изработят допълнително десет 

броя печати за РИК 29 – Хасковски, въз основа на мотивираното 

искане в Решение № 126-ПВР/НС/04.11.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

По тази точка – заповядайте със следващ доклад, господин 

Ципов.  
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в сутрешната част на 

заседанието ви докладвах писмо с вх. № ПВР/НС-15-115 от 

председателя на Районна избирателна комисия – Смолян. В моя 

папка от днес има проект на писмо. Моля да се запознаете и да 

дискутираме предложението ми за писмо до РИК – Смолян.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото, 

предложено от  господин Ципов.  

Ако няма предложения по текста, моля, процедура по 

гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Следващ докладчик в Административни преписки е госпожа 

Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-800 от 8 ноември 

2021 г. от Районна избирателна комисия – Сливен, с което ни 

изпращат копие от Решение № 106-НС от 8 ноември 2021 г., с което 

Районната избирателна комисия е заличила регистрацията на 

кандидат Валентин Гочев Велев, регистриран под № 10 от 

кандидатската листа на коалиция от партии „Патриотичен фронт – 

НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“.  

В тази връзка и с оглед обстоятелството, че след 7 ноември 

2021 г., съгласно договора, не могат да бъдат правени промени в 

електронната бюлетина в кандидатските листи в изборите за 

народни представители, в електронната бюлетина, която ще се 

въведе в машините от „Сиела Норма“ АД, ви предлагам да изпратим 

писмо до „Информационно обслужване“, които да заличат 

кандидата в системата cik.is-bg.net, което да бъде отразено на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия и на 

Районна избирателна комисия – Сливен, и да отбележат, че 
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подадените преференции за този кандидат при установяване на 

резултата от изборите, трябва да бъдат отнесени за листата на 

коалицията от партии.  

И отделно от това да изпратим писмо до Районна избирателна 

комисия – Сливен, с указания да бъде указано на секционните 

избирателни комисии в предизборния ден при поставяне на таблата с 

кандидатските листи, кандидатът под № 10 в коалиция от партии 

„Патриотичен фронт“ да бъде зачертан, ако вече са отпечатани 

кандидатските листи.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване.  

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов, 

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 и Цветозар 

Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви заявления за 

гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени 

под карантина.  

С вх. № ПВР/НС-22-199 от 8 ноември 2021 г. е подадено 

заявление от избирател, който желае да гласува в София, Столична 

община, район „Изгрев“. Предлагам да препратим на кмета на 

района това заявление.  

Имаме подадено заявление с вх. № ПВР/НС-22-206 от 

8 ноември 2021 г. от гр. Тутракан, с посочен адрес на карантиниране. 

Предлагам с протоколно решение да препратим това писмо на кмета 

на община Тутракан.  

Имаме получено писмо с вх. № ПВР/НС-22-201 от 8 ноември 

2021 г. – заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия с 

адрес на карантиниране в гр. Свищов. Предлагам с протоколно 

решение да препратим на кмета на община Свищов това заявление.  
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И в тази връзка, колеги, това са поредните заявления, които 

избиратели подават на електронната поща на Централната 

избирателна комисия, като очевидно си разпечатват приложението 

към Решение № 837-ПВР/НС, попълват го и го изпращат по 

електронната поща. Предлагам ви да гласуваме и да качим 

съобщение на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия, че поставените под карантина и задължителна изолация 

избиратели могат да подават заявление и през интернет страницата 

на Централната избирателна комисия само попълвайки електронната 

форма, която е качена в секцията „Избори за президент и 

вицепрезидент и за Народно събрание“. Останалите начини на 

подаване на заявления на място, или чрез електронна поща, трябва 

да бъдат извършвани до кметовете на съответните населени места, в 

които са карантинирани.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с доклада 

на колегата Матева, сега са едно или две заявления от такива лица, 

които са карантинирани през интернет страницата на ЦИК, а ако от 

утре и до изборния ден започнат по 50, по 100, всичките ли ще 

минават през Централната избирателна комисия, или да намерим 

някакъв друг начин да се препращат директно до общините?  

РОСИЦА МАТЕВА: Предложението ми беше тези трите, 

които докладвах в момента, да бъдат препратени до съответните 

кметове на райони и общини, защото вече съм ги докладвала. След 

което да гласуваме, ако сте съгласни, съобщението, което да се качи 

на нашата страница. След което, ако сте съгласни, да гласуваме 

протоколно решение, с което всички такива подадени заявления чрез 

директора на дирекция „Администрация да бъдат препращани 

директно до съответните кметове на общини, без да минават през 

залата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на гласуване предложението на госпожа Матева за изпращане на 

тези заявления на съответната общинска администрация и 
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публикуване на съобщение на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия за реда за подаване на такива заявления.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Сега подлагам за протоколно решение при получаване на 

такива заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от 

лица, които са карантинирани или поставени под задължителна 

изолация, адресирани до кмета на съответната община, да бъдат 

предоставени на директора на дирекция „Администрация“ за 

препращане по компетентност на съответната община и да не се 

предават за резолиране и докладване в залата.  

Моля за протоколно решение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № ПВР/НС-16-9 от 8 ноември 2021 г. от И.      В.        , който е 

поставен под карантина, опитал се е да подаде заявление за 

регистрация и е очаквал, че ще може да посочи адреса, на който е 

карантиниран, но за съжаление в процеса на подаване на 

заявлението не му позволява да избере адрес, различен от адреса му 

по лична карта. Това е проблемът, който поставихме и днес при 

обсъждане със здравния министър, и за който ви припомням, че 

изпратихме писмо. Предлагам сега на този господин по 

електронната поща да му бъде отговорено, че трябва да се свърже 

със съответната регионална здравна инспекция по мястото на 

карантиниране, за да може адресът му за карантиниране да бъде 
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този, на който самият той се намира в момента, съответно да може 

да подаде заявление за гласуване на този адрес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме отговора до лицето.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, следващият ми доклад е отново 

господин И.       И.         . Припомням, че за злоупотреба с лични 

данни си подаде подписано заявление при нас да му бъдат заличени 

данните и анонимизирани от списъка за подкрепа на Политическа 

партия  „Правото“. На 29 октомври 2021 г. изпратихме писмо с тези 

указания на „Информационно обслужване“ и му върнахме такъв 

отговор на предходно негово писмо. В момента той ни изпраща 

разпечатано отново, че на 8 ноември 2021 г. в 12,54 ч. е извършил 

проверка и все още фигурират данните му на тази страница.  

Така че ви моля с протоколно решение отново да напомним 

на „Информационно обслужване“ да изпълни указанията, дадени с 

писмо с посочения номер от 29 октомври 2021 г. и да анонимизира 

данните на лицето в подписката на Политическа партия  „Правото“.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по 

гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, 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.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че ви докладвах 

преди обяд писмо с вх. № ЦИК-03-20/2 от администрацията на 

Министерския съвет, с което ни беше изпратен за съгласуване 

проект за решение на Министерския съвет във връзка с определяне 
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на условията и реда за съхранение на устройствата за машинно 

гласуване. Преценихме, че трябва да предоставим това писмо на 

главния счетоводител, за да бъде подготвена информация за 

необходимите разходи, които ще трябва да бъдат предвидени в 

бюджета на Централната избирателна комисия за заплащане на 

евентуално наем и логистични услуги в склада, в който се намират 

машините, за около осем месеца.  

Във вътрешната мрежа в папка с моите инициали има файл в 

pdf формат „Очаквани разходи наем машини“. Моля да се запознаете 

с него и евентуално да го одобрим като сума, която да изпратим на 

Министерския съвет в отговор на писмото, и ако имате някакви 

предложения по проекта за решение, който ни е изпратен. Аз лично 

нямам и ви предлагам с отговора на писмото да изпратим 

становището на Централната избирателна комисия, че съгласува 

решението.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по тези 

разчети имате ли изказвания или предложения?  

Ако няма, да ги гласуваме и да изпратим отговор на писмото 

на Министерския съвет във връзка с проекта на  решение.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, в 

Административни преписки това е засега докладът ми, но правя 

предложение за промяна в дневния ред и ви моля за нова точка в 

дневния ред – Проект за решение за разрешение за привличане като 

обвиняем на регистриран кандидат.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Матева за точка 8а?  

Моля, процедура по гласуване за допълване на дневния ред.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Матева, за Вашия доклад.  

 

Точка 8а. Проект за решение за разрешение за привличане 

като обвиняем на регистриран кандидат.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане с 

вх. № НС-09-134 от 8 ноември 2021 г. от главния прокурор на 

републиката на основание чл. 160, ал. 1 относно разрешение за 

привличане като обвиняем на Величко Иванов Георгиев – кандидат 

за народен представител в изборите за народни представители, 

регистриран с Решение № 34-НС от Районна избирателна комисия – 

София 24, предложен от коалиция от партии „Патриотичен фронт – 

НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“ под № 4.  

В Софийска градска прокуратура се осъществява ръководство 

и надзор по досъдебно производство № 429 от 2021 г. по описа на 

Следствен отдел към СГП по прокурорска преписка № 20109 от 

2021 г. Изложени са допълнителни мотиви за материалите, които са 

събрани и препратени по компетентност на Софийска градска 

прокуратура. И по изложените в искането мотиви се прави 

мотивирано предложение Централната избирателна комисия да даде 

разрешение за привличане като обвиняем на лицето за издаване на 

цифрови сертификати за завършен ваксинационен курс.  

Предлагам ви Централната избирателна комисия да вземе 

решение, с което да разреши привличането като обвиняем на 

посоченото лице по изложените в мотивите към решението 

съображения. Описани са приложените към искането на главния 

прокурор документи и при тези данни ви предлагам да вземем 

решение, че даваме разрешение за привличането като обвиняем по 

досъдебно производство на Величко Иванов Георгиев с посочено 
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ЕГН, който е регистриран за кандидат за народен представител в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на госпожа Матева има ли изказвания? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 880-НС/08.11.2021 г.  

Продължаваме с девета точка: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Заповядайте, госпожо Матева.  

 

Точка 9. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал, който е 

пристигнал по електронната поща в Централната избирателна 

комисия на 5 ноември 2021 г. с вх. № ПВР/НС-22-178, а днес 

пристигна вече и в оригинал. Сигналът е подаден от кандидат за 

народен представител, издигнат от коалиция от партии „БСП за 

България“ в район Силистра. Със сигнала се твърдят нарушения при 

провеждане на демонстрационни пробни гласувания със 

специализирани устройства за машинно гласуване с инсталирана 

демо версия. Твърди се, че кметове на общини не допускат 

обучаващи се от районните избирателни комисии в предназначените 

за обучение места, без да посочват мотиви за това. Обяснението, с 

което се обосновават пред екипа на РИК, е, че не е необходимо 

провеждане на обучение в селата, както и че жителите на населените 

места не желаят да бъдат обучени. И ни молят да осъществим 

контрол и проверка на тези казуси и да предприемем съответните 

действия да санкционираме нарушителите. За всичко това да 

уведомим публично обществеността.  



83 

Моето становище по този сигнал е, че това, което можем да 

направим, е единствено да изпратим отново писмо на всички 

кметове на територията на област Силистра и копие до Районната 

избирателна комисия, че демонстрационните гласувания се 

организират от районните избирателни комисии във взаимодействие 

с кметовете на общини и общинската администрация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания, колеги, 

или други предложения?  

Ако няма, моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 

1 (Йорданка Ганчева).  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с 

вх. № НС-23-697 от 5 ноември 2021 г. Това е писмо от Омбудсмана 

на Република България госпожа Диана Ковачева. Припомням, че с 

него тя ни е препратила жалба от госпожа М.      П.        К.        за 

предприемане на действия. Във вътрешната мрежа в папка с мои 

инициали се намира становище, изготвено от юрисконсулт 

Радославова по въпросната жалба, като ви моля да се запознаете с 

него и ако го възприемем това становище да бъде изразено като 

писмо-отговор до Омбудсмана на републиката във връзка с 

поставения въпрос и препратената жалба.  

Припомням, че госпожа М.        П.       К.         е кандидат за 

президент и представлява Политическа партия „Правото“. То е във 

връзка с одобреното от Централната избирателна комисия 

споразумение от 8 октомври 2021 г. за отразяване на предизборната 

кампания за произвеждането за избори за народни представители и 

за президент и вицепрезидент от БНТ. Госпожа К.     , като 

представляващ Политическа партия „Правото“ обжалва това 

решение, с което Централната избирателна комисия одобри 

споразумението и с определение от 18 октомври 2021 г. Върховният 
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административен съд остави жалбата без разглеждане. Сега госпожа 

Колева я е подала до омбудсмана, която ни изпраща това писмо.  

Предлагам да отговорим на омбудсмана на републиката, като 

изпратим становището, изготвено от юрисконсулт Р.           , под 

формата на писмо. Становището на юрисконсулта е с вх. № НС-23-

697/1 в папката с моите инициали от днес.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с този доклад има ли други предложения?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Йорданка 

Ганчева).  

Следващ докладчик е господин Георгиев. Заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои 

инициали от днес можете да видите проект за решение № 876 в 

името на файла, което е проект за решение относно жалба от 

коалиция „Изправи се БГ! Ние идваме!“ срещу Решение № 119-

ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. на Районна избирателна комисия в 

Първи изборен район – Благоевградски. С преписката, заедно със 

самата жалба, можете да се изпратите с цялата изпратена от 

Районната избирателна комисия документация в папката с мои 

инициали от 5 ноември 2021 г. с вх. № ПВР/НС-15-109.  

С вх. № ПВР/НС-15-109 от 5 ноември 2021 г. е постъпила 

жалба в Централната избирателна комисия от коалиция „Изправи се 

БГ! Ние идваме!“ против Решение № 119-ПВР/НС от 2 ноември 

2021 г. на РИК в Първи изборен район, с което е оставена без 

уважение жалба с вх. № 317 от 2 ноември 2021 г. от електронния и 

публичния регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК – 

Благоевград, относно извършена предизборна агитация в нарушение 

на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.  
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Предлагам да се запознаете с преписката и изготвения проект 

за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Георгиев имате ли въпроси, предложения, изказвания?  

Ако няма предложения, моля, процедура по гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Решението е № 881-ПВР/НС/08.11.2021 г.  

И последната точка – Разни.  

Господин Димитров, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз имам и по точката за 

Методическите указания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Утре ще го 

обсъждаме работно. Кой се е запознал с него?  

Колеги, аз искам да се запозная с проекта. Изобщо не беше 

съгласувано да се вкарва в дневния ред. Разбрах, че господин 

Войнов има предложение, но винаги сме обсъждали работно. Утре 

сутринта ще имаме работно обсъждане точно за това.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Искам да докладвам едно писмо, което е 

много важно.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Дали приключихме 

с жалби и сигнали?  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В жалби и сигнали съм приключил.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Значи 

продължаваме със следващата точка – Разни, в която господин 

Димитров има писмо, госпожа Солакова мисля, че също имаше, и 

господин Войнов. И утре сутринта ще направим работна група и ще 

обсъдим всички тези въпроси.  

Господин Димитров, заповядайте.  
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Точка 10. Разни.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Много бързо.  

Първо, дадох за превод бланката на Парламентарната 

асамблея на Съвета за Европа. Просто я прегледайте. Прекомерно 

сериозен е въпросът. За запознаване. В моята папка е с вх. № НС-18-

60.  

Имам също списък на екипите на Изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия. Ще го предадем на господин 

Цачев. Това е за сведение.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Какво значи „ще го предадем на 

Цачев“?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявайте. Това са екипи, които 

трябва да получат достъп до сградата на Централната избирателна 

комисия.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И се изпраща  писмо до главния 

секретар на Народното събрание?  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз ли трябва да го изпратя, или 

господин Цачев? Да попитам.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: ЦИК. Господин Цачев не може да 

ангажира Централната избирателна комисия.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Добре. Утре ще докладвам такова 

писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две писма 

– вх. № ПВР/НС-15-116 и вх. № ПВР/НС-15-118 от днешна дата. С 

тях РИК 23 и РИК 25 ни препращат по компетентност писмо от 

Областна администрация на област София, с което ни питат: във 

връзка с Решение № 825 на Централната избирателна комисия, с 

което са приети Методически указания, Решение на Върховния 

административен съд от 4 ноември 2021 г. и Решение № 867-

ПВР/НС от 5 ноември, с което се отхвърля предложения проект на 

Решение за изменение на Методическите указания, молят за 
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инструкции „какъв вариант на Методически указания да пуснем за 

печат. Очакваме отговор в най-кратък срок“.  

Колеги, смятам, че ако в най-кратък срок не вземем някакво 

решение какви ще бъдат Методическите указания, ще поставим под 

риск изборния процес в неделя.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако толкова 

много държите да се приемат сега изменението и допълнението на 

Методическите указания, ще определя господин Димитров да води 

заседанието. Не съм се запознала, нямам готовност да гласувам, но 

няма и да преча на вземане на решение. Тъй като това, което 

докладва господин Войнов, е във връзка и с обсъждането на неговия 

проект, ако Централната избирателна комисия приеме ново решение, 

то ще бъде отразено в Методическите указания. Ако не приеме ново 

решение, според мен в Методическите указания в частта, в която са 

влезли в сила, тъй като не са обжалвани, трябва да бъдат нанесени 

съответните корекции,  като според мен се зачертае само тази част, 

която касаеше протокола.  

Но ние какво правим? Две свързани неща – едното ще го 

обсъдим работно, другото сега и веднага, понеже писмото е дошло 

преди един час?! Добре.  

Заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ние и да не приемем решение за изменение 

на Методическите указания, за да вземем това решение какво ще се 

зачертае от тях, то пак трябва да бъде обсъдено и пак трябва 

Централната избирателна комисия да вземе решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: При това е желателно, а не с 

отхвърлително решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали затова 

предложих утре сутринта да има работна група, за да обсъдим 

всички тези въпроси? И след обяд на заседание да се вземат 

решенията.  

Това ли беше писмото, което искахте да докладвате?  
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Централната 

избирателна комисия и насрочвам следващото за утре от 13,30 ч.  

Колеги, от 10,00 ч. утре работна група, на която ще се обсъди 

проекта на решение относно изменение и допълнение на 

Методическите указания, изготвен от господин Войнов, реда за 

работа на Временния комуникационен пункт, оперативния план и 

писмото, което току-що докладва господин Войнов. И други 

въпроси, които смятате, че трябва да се обсъдят във връзка с 

изборите в неделя. Ако не ни стигне времето, ще продължим 

докъдето ни стигне, а следващото обсъждане в следобедната част. 

Благодаря.  

 

(Закрито в 18,55 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

      Камелия Нейкова  

 

   СЕКРЕТАР:  

      Севинч Солакова  

 

 

 

 

Стенографи:  

  Стефка Аличкова 

 

    Нина Иванова  

 


