
 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 123 

 

На 10 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

решения № 823-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г.  

Докладва: Емил Войнов 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов  

3. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите на 14 ноември 2021 г.  

Докладват: Гергана Стоянова, Силвия Стойчева, 

Красимир Ципов 

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК-Драгоман.  

Докладват: Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева  

5. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните 

избирателни комисии извън страната в изборите на 14 ноември 

2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно 

гласуване. 

Докладва: Цветозар Томов    

6. Гласуване извън страната.  

Докладват: Цветозар Томов, Елка Стоянова  

7. Доклади по административни преписки. 
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Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева   

8. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Росица Матева, Красимир Ципов  

9. Разни. 

Докладват: Димитър Димитров, Цветанка 

Георгиева, Силвия Стойчева  

  

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов. 

 

Заседанието бе открито в 10.40 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.  

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!  

В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия. 

Налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно изменение и допълнение на 

решения № 823-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. с докладчик 

господин Войнов. 

2. Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

3. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в 

изборите на 14 ноември 2021 г. – докладват: госпожа Стоянова, 

Георгиева, Елка Стоянова, Стойчева и господин Ципов. 

4. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК-

Драгоман с докладчици госпожа Георгиева и госпожа Стойчева. 

5. Проект на решение относно приемане на Методически 

указания по прилагане на Изборния кодекс от секционните 
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избирателни комисии извън страната в изборите на 14 ноември 2021 

г. при гласуване със специализирани устройства за машинно 

гласуване – докладва господин Томов. 

6  Гласуване извън страната – докладват: господин Томов и 

госпожа Елка Стоянова  

7. Доклади по административни преписки с докладчици: 

госпожа Солакова, Матева, Димитров, Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Ципов, Стойчева   

8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват госпожа 

Матева и господин Ципов. 

9. Разни – докладват господин Димитров, госпожа Георгиева 

и госпожа Стойчева. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма. 

Моля, да гласуваме така предложения дневен ред.   

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Господин Томов, вчера взехме протоколно решение да 

изпратим на „Информационно обслужване“ АД за проверка на 

лицата, назначени като членове на секционни избирателни комисии 

извън страната, за несъответствие. Доколкото разбирам, има 

установени такива. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има установени такива в Решение 875 

и Решение 891.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решението 891 е от 

вчера.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Те са готови за изпращане.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да 

изпратим лицата, които са предложени от партии и коалиции и за 

които е установено несъответствие, за да могат бързо да си направят 

новите предложения. Нали това е целта?  
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Бих искал да помоля да вземем 

решение по принцип, защото ще бъде доста напрегнато през 

следващите дни. В момента в който има назначени лица, да бъдат 

незабавно изпращани за проверка в „Информационно обслужване“ 

АД.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моето мнение е, че 

ние трябва да ги изпращаме преди назначаване. В момента, в който 

дойдат предложенията, се попълва в една таблица, че тези лица са 

предложени да бъдат назначени. Изпращат се за проверка и проекта 

на решение за тяхното назначаване се внася след извършване на 

проверката.  

По отношение на тези лица, за които се установи 

несъответствие, се изпраща писмо до съответната партия или 

коалиция да си направи корекциите или да предложи нови лица.  

Колеги, в този смисъл да гласуваме протоколно решение, 

съгласни ли сте? Да. 

Колеги, във връзка с лицата назначени за членове на 

секционни избирателни комисии, за които с Решение 891, което 

взехме вчера, за които са установени несъответствие, да бъдат 

изпратени на съответните партии коалиции, които са ги предложили, 

за да бъдат извършен необходимите корекции или замяна в случай, 

че е необходима такава.  

Освен това ви предлагам да решим, при следващи 

предложения за попълване съставите на секционните избирателни 

комисии или за замяна, да бъдат изпращани предложенията за 

проверка в „Информационно обслужване“ АД, дали отговарят на 

изискванията на чл. 3 от Изборния кодекс. Проектът на решение да 

се внася след извършване на проверката. В случай, че бъде 

установено несъответствие, незабавно да бъде изпращана 

информация до съответната партия или коалиция за тези лица, за да 

могат те своевременно да направят своите нови предложения. В този 

смисъл ви предлагам да гласуваме протоколно решение.  

Има ли други предложения? Няма. 
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Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Моля ви, в началото на следобедното заседание да бъде готов 

проектът, Методическите указания и реда за работа на ВКП, за да 

можем в днешни ден да ги приемем.  

Колеги, продължаваме с точка трета. Проекти на решение 

относно регистрация на наблюдатели в изборите на 14 ноември 

2021 г.  

Колеги, колкото повече наближава изборни ден, толкова 

повече се увеличава обема на административните преписки, някои 

от които са с приоритет. Така че моля докладчиците, които ще имат 

разпределени такива да се заявяват, независимо от поредността на 

дневния ред. В случай, че постъпи такава преписка, да не изчакваме 

нейното докладване, особено ако е свързано с указания, които 

трябва да бъдат дадени към избирателните комисии.  

Заповядайте, колега Стоянова. 

 

Точка 3. Проекти на решение относно регистрация на 

наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам проект за 

решение за регистрация на Сдружение с нестопанска цел „Истината 

за Стара Загора“ 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. № 19 от 9 ноември от 

Сдружението, представлявано от господин Янко Янков чрез 

пълномощник, за който има представено надлежно пълномощно.  

Към заявлението са приложени съответното пълномощно. 

Пълномощно за лицата предложени за регистрация като 
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наблюдатели 356 лица. Декларации по образец Приложение 45-

ПВР/НС от Изборните книжа за 356 лица.  

Списък с имената и единните граждански номера на изрично 

упълномощените от Сдружението лица, който е представен както на 

хартиен носител, така и в електронен вид на технически носител. От 

справка в Агенцията по вписванията в Търговския регистър е видно, 

че Сдружението е регистрирано в НСС за извършване на дейност в 

обществена полза.  

На 9 ноември е получено писмо по електронната поща от 

„Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на 

лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от 

Сдружението, което показва съответствие на предложените лица.  

Налице са всички изисквания на разпоредбите на закона, 

както и на Решение 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. на Централната 

избирателна комисия, поради което ви предлагам Централната 

избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира 

Сдружение с нестопанска цел „Истината за Стара Загора“ за участие 

с наблюдатели в изборите за президент  и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска 

неправителствена организация и да регистрира като наблюдатели за 

страната 356 упълномощени представители на Сдружението с 

посочени имена и ЕГН в проекта на решението.  

На регистрираните наблюдатели да бъдат издадени 

удостоверения и да бъдат вписани в публичния регистър. Това е 

предложението ми за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте 

ли с проекта докладван от госпожа Стоянова? Имате ли изказвания? 

Няма. 

Моля, режим на гласуване за регистрация на наблюдатели на 

Сдружение с нестопанска цел „Истината за Стара Загора“ за участие 

в изборите.  

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

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

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

няма.  

Решението е № 892-ПВР/НС/10.11.2021 г. 

Госпожа Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № 1-2 от 8.11.2021 г. е 

постъпило заявление от Сдружение „Демокрация и законност“, 

регистрирано с Решение № 763-ПВР/НС от 19.10.2021 г., като 

българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в 

изборите на 14.11.2021 г. Към заявлението са приложени всички 

изискуеми документи. Проверката на лицата от приложения към 

заявлението списък установява, че към датата на регистрацията осем 

лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. Тези лица са 

заявени като наблюдатели в страната.  

Като взе предвид изложеното и на посочените в проекта 

правни основания, предлагам Централната избирателна комисия да 

приеме следното решение:  

Регистрира като наблюдатели за страната, осем 

упълномощени представители на Сдружение „Демокрация и 

законност“ както следва в приложения към решението списък. 

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения 

и да се впишат в публичния регистър.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по проекта докладван от госпожа Стойчева? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е 893-ПВР/НС/10.11.2021 г..  

Следващ докладчик – господин Ципов, заповядайте.  
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, постъпило е заявление с вх. 

№ 10-2 от 8.11.2021 г. от Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“, 

подписано от Иван Климентов Червеняшки, упълномощен от 

Анжелика Митова Цокова, представляваща Сдружението, 

регистрирано с Решение № 813-ПВР/НС от 27.10.2021 г., Българска 

неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите 

на 14 ноември 2021 г. Към заявлението са приложени пълномощно 

от Анжелика Митова Цокова, представляваща Сдружението в полза 

на Иван Климентов Червеняшки, пълномощно от Иван Климентов 

Червеняшки в полза на 988 лица представители на Сдружението, 

декларации по образец, 988 лица, списък с имената и единния 

граждански номер на изрично упълномощените от Сдружението 

лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в 

изборите на 14.11.2021 г. Като списъка е представен на хартиен 

носител и в електронен вид на технически носител в ексел формат.  

Заявлението е в списъка на упълномощените лица. 

Предложени за регистрация са 988 лица. На 8 ноември в ЦИК е 

получено по електронна поща писмо от „Информационно 

обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да 

бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от Сдружението. 

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък 

установява, че към датата на регистрацията 783 от лицата отговарят 

на изискванията на Изборния кодекс, а за 205 са установени 

несъответствия.  

Колеги, на съответните основания от Изборния кодекс и 

решението на Централната избирателна комисия, предлагам на 

вниманието ви следното решение:  

Регистрира като наблюдатели за страната 783 упълномощени 

представители на Сдружение „Гражданско движение ДНЕС“ както 

следва. Има списък на 783 лица със съответните ЕГН-та. 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния 

регистър и да им бъдат издадени удостоверения.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания или въпроси? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е 894-ПВР/НС/10.11.2021 г..  

Колеги, преминаваме към  точка четвърта: Проект на 

решение относно промяна в състава на ОКИ – Драгоман. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 4. Проект на решение относно промяна в състава на 

ОИК – Драгоман.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за промяна в състава на общинска избирателна комисия – 

Драгоман. 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление 

вх. № МИ-15-309 от 9.11.2021 г. от Мариела Милева – член на 

общинската избирателна комисия – Драгоман, за освобождаването й 

от заеманата длъжност.  

С вх. № ПВР/НС-10-30 от 9.11.2021 г. е постъпило 

предложение от упълномощен представител на Коалиция „БСП за 

България“ за назначаване на Ефрусима Николайчова Тодорова за 

член на общинската избирателна комисия – Драгоман. Съответно 

към предложението са приложени декларация по чл. 75, чл. 80 и 

чл.81 във връзка с чл. 66 и чл. 3 от Изборни кодекс, копие от 

дипломата за завършено висше образование на Ефрусима Тодорова 

и копие на пълномощно.  

Предвид правните основания, предлагам на Централната 

избирателна комисия да реши: 
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Освобождава като член на общинската избирателна комисия 

– Драгоман, Мариела Венциславова Милева и анулира издаденото й 

удостоверение.  

Назначава като член на общинската избирателна комисия – 

Драгоман, Ефрусима Николайчова Тодорова.  

На назначения член да се издаде удостоверение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли въпроси? Няма.  

Моля, процедура по гласуване за промяна в състава на 

общинската избирателна комисия – Драгоман.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 895-МИ/10.11.2021 г.  

Госпожо Стойчева, заповядайте.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с Решение № 796-МИ от 

25.10.2021 г. на ЦИК беше освободен секретаря на ОИК – Драгоман, 

госпожа Павлина Димитрова Влашева по постъпило нейно 

заявление. В резултат на това в Централната избирателна комисия е 

постъпило предложение с вх. № МИ-15-296 от Людмила 

Любомирова, упълномощен представител на Коалиция „БСП за 

България“ за промяна в състава на ОИК – Драгоман. Като се 

предлага на мястото на Павлина Димитрова Влашева – секретар на 

ОИК, да бъда назначена Веселина Иванова Вецева.  

Към предложението са приложени декларация по чл. 75, 

копие от дипломата за завършено висше образование на Веселина 

Иванова Вецева и копие от пълномощно. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, точка 5 от 

Изборния кодекс, предлагам Централната избирателна комисия да 

назначи като секретар на ОИК – Драгоман, Софийска област - 

Веселина Иванова Вецева със съответното ЕГН.  

На назначения секретар да се издаде удостоверение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проекта 

докладван от госпожа Стойчева се отнася за същата общинска 

избирателна комисия, за която направихме промяна с Решение 895, 

което беше взето току що. Предлагам да гласуваме тази промяна , но 

тя да бъде добавена в Решение № 895, тъй като то към момента не е 

подписано, не е публикувано и да можем да ги обединим, тъй като 

касаят една комисия.  

Колеги, по предложението за назначаване на секретар на 

общинска избирателна комисия – Драгоман, докладван от госпожа 

Стойчева, моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Това назначение ще бъде към Решение 895. 

Колеги, продължаваме със следващи доклади по 

административни преписки.  

Колеги, преминаваме към точка седма: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение писмо от Община Велинград със становище, в какъв срок 

да се съхраняват изборните книжа и материали в изборното 

помещение и в помещението за съхранение на изборни книжа и 

материали.  

Докладвам ви за запознаване ПВР/НС-04-2-45 от 9.11.2021 г. 

Писмото е от Главна дирекция „Жандармерия“, в отговор на наше 

писмо от 8.11.2021 г. Уведомяват ни, че Главна дирекция 

„Жандармерия“ осъществява физическата охрана извън 

помещението и на прилежащата територия на склада в логистична 

база на „КАРГО-ПАРТНЕР“ ЕООД, в който склад фирмата 
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доставчик „Сиела Норма“ АД съхранява специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване.  

След получаване на нашето разрешение със сили и средства 

Главна дирекция „Жандармерия“ осъществява охраната и съпровода 

на транспортните средства, с които се извършва доставката на 

машините.  

При определяне на броя и конкретните машини, както и към 

тяхното товарене на транспортните средства, Главната дирекция 

няма отношение.  

С наше писмо на 5.11.2021 г. с приложено към него писмо на 

Министерство на външните работи, Централната избирателна 

комисия е дала съгласие за осигуряване на достъп до склада на 

„Карго-партнер“ на лицата и транспортните средства, посочени в 

приложеното писмо на Министерство на външните работи, които ще 

извършват дейности свързани с транспортиране на машините до 

избирателните секции извън страната.  

В тази връзка от Главната дирекция са изпратили и писмо с 

изходящ номер от 8.11.2021 г. за всички осъществени дейности от 

тях. Като боря на транспортните машини е предоставен от 

представителите на МВнР. Докладвам ви го за запознаване и за 

обсъждане на работна група и с участието и на господин Войнов. 

Ще се запозная и с изпратеното писмо от 5.11.2021 г., за да може да 

преценим изпращаме ли ново писмо, в което ще направим своето 

уточнение.  

Ние трябва да сме сигурни и трябва всички да са на ясно, че 

разрешението на Централната избирателна комисия трябва да бъде 

условието за напускане на всяка една машина от този склад, в който 

ЦИК съхранява собствените си машини. На този етап за запознаване.  

Докладвам ви писмо ПВР/НС-22-168 от 5.11.2021 г. Б.               

Б.            , който ни пише, че не му е отговорено на писмото от 

10.10.2021 г., изразява свои бележки, оценки по отношение на 

решението, което частично е отменено от Върховния 

административен съд и поставя въпрос за възнагражденията на 
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секционните избирателни комисии, относно времето необходимо за 

преброяването на контролните разписките от машинното гласуване 

на 11.07.2021 година, когато ЦИК след 18.00 часа прие решението 

си. В този смисъл поставя въпрос косвено, с оглед на огромния 

допълнителен труд, който е положен за допълнително 

възнаграждение на членовете на секционните избирателни комисии. 

Отбелязва, че е част от секционна избирателна комисия на 

територията на 23-ти изборен район.  

Докладвам ви го за сведение.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писма, които сме получили 

от ръководителите на звената в Народното събрание, които са ни 

уведомили и са ни предоставили списък на лицата, които ще 

подпомагат работата на Централната избирателна комисия.  

Номерата да ви ги чета ли, защото ги има във вътрешната 

мрежа в папката с моите инициали, подпапка ОТП – СГТ-НС-2021, 

списък на служителите от Народното събрание, които подпомагат 

дейността на Централната избирателна комисия.  

Аз ви го докладвам за запознаване и за обсъждане на работна 

група, защото са включени имената на служителите по съответните 

звена с посочен предмет на дейност по гражданските договори 

съобразно функцията, която изпълнява съответното звено в 

администрацията на Народното събрание. Тази таблица съдържа 

информация за изплатените възнаграждения от 2016 г. до този 

момент, включително за априлските избори, за юлските избори за 

народни представители. Има предложение за размер на 

възнаграждението, което да е по сключените сега граждански 

договори.  

За да можем по-внимателно да го обсъдим, аз ви предлагам 

на работна група, за да може днес да приемем решението и да се 

работи по тези граждански договори със служителите от Народното 

събрание, за които ние сме уведомени с писма от ръководителите на 

звената.  



14 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик е госпожа Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви само за сведение, 

в изпълнение протоколното ни решение и се надявам вече да са 

изпратени. Входящ № ПВР/НС-00-105 от 10.11.2021 г., списъка на 

лицата подали заявление и поставени под карантина и подали 

заявление, че са нашето електронно заявление на интернет 

страницата. Файлът е във вътрешна мрежа в папка с моите инициали 

и включва данните от 18.00 часа на 8.11.2021 г. до 18.00 часа на 

9.11.2021 г. Това за сведение.  

Докладвам вх. № ПВР/НС-00-80/2 от 8.11.2021 г., също файла 

с карантинираните лица, който включва данни от 00.00 часа на 

7.11.2021 г. до 18.00 часа на 8.11.2021 г.  

В изпълнение на протоколното ни решение информацията се 

препраща към съответните общински администрации по адресите на 

карантиниране на лицата. Така че ви ги докладвам за сведение.  

Във вътрешната мрежа в папката Народно събрание – 

ПВР/НС има папка заявление карантинирани и там се обобщава 

цялата информация. Така че всеки от вас, който желае може да се 

запознае. Там се обобщава и се прехвърля цялата информация всеки 

ден като пристигне.  

През нашата платформа директно им се визуализира адреса, 

на който са карантинирани от РЗИ, а понякога той не съвпада с 

адреса, на който се намират в момента, а е постоянния им адрес по 

лична карта. Писахме за това на регионалните здравни инспекции.  

Колеги, докладвам ви писмо вх. № ПВР/НС-00-99 от 

9.11.2021 г. от „Информационно обслужване“ АД, с което ни молят 

за становище, относно приемане на данни от машинно гласуване в 

следните ситуации.  

При заличаване, отпадане на независим кандидат за народен 

представител в даден РИК и при заличаване отпадане на кандидат-

президентска двойка регистрирана в ЦИК. В тези случаи е възможно 

във файла от машината да присъстват подадени действителни 
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гласове за заличени кандидати. В тази връзка ще ви докладвам по-

късно в точката за жалбите, но вече имаме влезнало в сила решение 

по жалбата от инициативния комитет издигнал независим кандидат 

за народен представител, който беше регистриран в 24-та районна 

избирателна комисия. Влязло е в сила решението на 

Административен съд – София-град, с което е потвърдено 

решението на РИК за заличаване на регистрацията. Този кандидат 

вече фигурира в базата данни. Той ще фигурира и в хартиените 

бюлетини и в машините. Тъй като преди да изтече срока, в който 

можехме да правим промени в базата данни на кандидатите, не беше 

постановено решението. Така че имаме вече такава ситуация.  

Спомняте си, че ние на работна среща с „Информационно 

обслужване“ АД обсъждахме въпроса. И трябва да вземем решение, 

ако бъдат подадени гласове, независимо дали от машинното 

гласуване или от гласуването с хартиени бюлетини за този 

независим кандидат, как да бъдат отчетени и как да бъдат въведени в 

резултатите. Предложенията на  „Информационно обслужване“ АД 

да бъдат отнесени към не подкрепям никого. Аз лично подкрепям 

това предложение, защото на практика избирателите, които гласуват 

за този независим кандидат, който реално вече не е кандидат, не 

подкрепят никого от останалите.  

Ако желаете и сега да вземем това решение и да изпратим 

съобщение, а може и след обяд като докладвам или когато дойде 

реда на жалбите.  

Колеги, ако сте съгласни, да върнем отговор на 

„Информационно обслужване“ АД, с което първо да ги уведомим, че 

вече е налице такава ситуация. Имаме независим кандидат, който ще 

фигурира и в машинната бюлетина за 24-ти изборен район, както и в 

хартиените. Всички подадени гласове за него трябва да бъдат 

отчетени и отнасяни към не подкрепям никого.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ПВР-00-20 от 8.11.2021 г. 

във връзка с предоставената от нас информация за файла, който ни 

беше предоставен от „Сиела-Норма“ АД за въведените в машините 

кандидатски листи за президент и вицепрезидент. Както знаете 

помолихме и „Информационно обслужване“ АД да направи 

сравнение в системата cik.is-bg.net и ни информират, че в хода на 

проверката не са установени различия от регистрираните кандидати 

и определените им номера в бюлетината с въведените в машините. 

Припомням, че беше извършена такава проверка от нашата 

администрация, от отдел „Регистри“ и колегите достигнаха до 

същата констатация. Това за сведение.  

Докладва ви писмо вх. № НС-00-816 от 9.11.2021 г. от 

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

основа на наше писмо от 8.11.2021 г. е заличен кандидат за народен 

представител в РИК – Сливен. Заличаването е отразено и са 

актуализирани данните в платформата cik.is-bg.net, както и на 

интернет страницата на ЦИК и РИК – Сливен.  

С писмо вх. № ПВР/НС-00-95 от  9.11.2021 г. от системата 

съпорт ни се изпращат актуализираните данни на кандидатската 

листа на „Патриотичен фронт“, НФСБ и т.н. в РИК-21.  

Колеги, докладвам ви писмо до „Информационно 

обслужване“ АД, което чакахме от доста време, повече от месец. 

Сега ви го докладвам само за запознаване, защото считам, че с оглед 

краткото време до изборите, нямаме време да се запознаем с него и 

да реагираме.  

Писмото е ПВР/НС-00-94 от 8.11.2021 г. С него ни 

предоставят описание на платформата cik.is-bg.net, чрез която се 

управляват интернет сайтовете на ЦИК, РИК и ОИК и ни изпращат 
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цялата информация, която е доста по обем и изисква 27 страници. 

Изисква задълбочено запознаване, за да можем да вземем решение 

по какъв начин, как и кои членове на ЦИК и от администрацията на 

Централната избирателна комисия ще имат достъп до тази система, 

до кои модули от системата. Сега ви го докладвам само за 

запознаване и ще го върна на обсъждане след изборите.  

Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-00-96 от 

9.11.2021 година от „Информационно обслужване“ АД. Това писмо 

касае случая на господин И.      В.         И.         , който беше открил, 

че името му фигурира в списъците за подкрепа на Политическа 

партия „Правото“ на посочена страница и ред.  

Ние уведомихме господин И.       , че следва да подаде 

писмено искане да бъдат анонимизирани данните му с подпис и 

изписани имена. Господина го подаде на 28.10.2021 г. В изпълнение 

на това искане изпратихме писмо до „Информационно обслужване“ 

АД да бъдат анонимизирани данните. Господин И.         ни изпрати 

ново писмо, че все още продължават да му фигурират данните на 

страницата на ЦИК. Изпратихме ново писмо на „Информационно 

обслужване“ АД да бъде изпълнено искането с предходното. В 

отговор на което получаваме това писмо, което ви докладвам. С 

което „Информационно обслужване“ АД ни информира, че данните 

за всички лица, които са включени в списъците на лицата 

подкрепили регистрация на партия или коалиция са анонимизират 

при публикуването на интернет страницата, като съответно минават 

с инициали, а ЕГН-то се криптира. Така че да не е възможно 

възстановяване на номера от данните, които се съхраняват в базата 

данни.  

При извършената проверка за анонимизиране на данните на 

Иван Вълчев Иванов въз основа на двете писма е посочено само 

името на лицето без ЕГН и реда и страницата на която е установил, 

че се намира неговото име. Тъй като данните се съхраняват 

анонимизирано, не е възможно да се установят личните данни на 

лицето само по номера на страница и ред в даден списък, а е 
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необходимо да има единен граждански номер. Тъй като при 

извършената проверка е установено, че повече от едно лице с 

различни единни граждански номера, носят името И.         В.                

И.        имат издаден пик за проверка в списъците на лицата 

подкрепящи регистрацията на партия или коалиция.  

По тази причина ви предлагам да гласуваме писмо, което е 

във вътрешна мрежа от вчерашно заседание в папка с моите 

инициали. Господин И.        И.         да го информираме за резултата 

от проверката и защо не могат да бъдат анонимизирани данните. И 

ако желае да бъдат анонимизира да изпрати данни за ЕГН. Тъй като 

в искането, което е изпратил не е посочен единния му граждански 

номер. Така че ви моля да вземем това решение и да изпратим това 

писмо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

 РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо ПВР/НС-22-

207 от 8.11.2021 г. от П.      П.           . Изпратено ни е по електронна 

поща. Адресирано е до госпожа Р.             . 

 Става дума за регистрация с цел манипулиране на 

предстоящите избори. Бих искал да знам как се процедира в моя 

случай.  

Изпратил е имейл до кмета на Враца. Текстът на имейла е 

инкорпориран в съобщението.  

Уважаеми господин кмет, случайно разбрах, че съм на адрес 

/посочен от него/. На който той е съсобственик с М.           П.                  

М.         . Регистрирани са 12 човека от горепосочената госпожа за 

настоящите избори. Той живее в Германия и няма възможност да 

подаде лично жалба. И моли за съдействие относно служебното 

заличаване на адресната регистрация на тези лица.  
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Вътре в имейла има данни, че е от Община Враца, от 

директора на Дирекция „Административно обслужване и  работа с 

кметствата“ му е върнат отговор, че сигнала му е заведен в 

деловодната система на Община Враца и са предприети съответните 

действия.  

Единственото, което мога да предложа, отново този имейл да 

бъде изпратен на общинска администрация – Враца. Очевидно е 

заведен и едни действия са предприети съгласно чл. 99 от Закона за 

гражданската регистрация. Ние не сме компетентен орган по този 

въпрос. И не знам дали да го препратим с един ред писмо по 

компетентност или да го оставя за сведение.  

Аз бих предложила да го препратим по компетентност 

отново, с копие до господин П.         П.       , че препращаме по 

компетентност сигнала му на Община Враца.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо вх. 

№ ПВР/НС-23-49 от 9.11.2021 г., въпроси от вестник „Труд“.  

Уважаеми колеги, във връзка с повишения обществен интерес 

от вестник „Труд“ имаме следните въпроси.  

Включена ли е точка в договора със „Сиела-Норма“ АД за 

поддръжка на машините? Задължава ли се фирмата „Сиела-Норма“ 

АД да осигури резервни части, резервни машини за гласуване? 

Отбелязана ли е стойността им в договорите с ЦИК? Информирана 

ли е ЦИК за внос на машини за гласуване от „Сиела-Норма“ АД 

извън бройката от обществените поръчки? Изискани ли са от 

„Сиела-Норма“ АД допълнителни машини извън обществените 

поръчки от ЦИК, при положение, че при проблем с машина за 
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гласуване в Изборния кодекс е отбелязано, че се преминава към 

гласуване с хартиени бюлетини.  

Предлагам ви да подготвя кратки отговори на тези въпроси. 

Надявам се, че PR ще са се подготвили, тъй като и към тях е 

разпределено. След обяд ще ви предложа отговорите. Сега само за 

сведение.  

Следващият ми доклад е отново за запознаване – вх. 

№ ПВР/НС-18-14 от 9.11.2021г., отворено писмо от Асоциация 

„Прозрачност без граници“ до Централната избирателна комисия.  

Това отворено писмо започва с призив, членовете на ЦИК да 

загърбят политическите пристрастия и да вземат важни решения, 

гарантиращи прозрачността и доверието в изборния процес  и се 

излагат предложения за действия и решения относно гласуването в 

чужбина, използването на машините за гласуване и относно 

броенето на разписките в определените секции. Така че ви моля да 

се запознаете с това отворено писмо, в папката с моите инициали от 

вчера.  

Имам и още доклади, но тъй като не са качени във 

вътрешната мрежа всички документи, ще ги докладвам 

допълнително.  

Ще докладвам едно писмо от „Сиела-Норма“ АД. 

Входящ № ПВР/НС-23-218 от 10.11.2021 г. Припомням, че то 

е в отговор на наше писмо ПВР/НС-23-196. И снощи е изпратеното 

писмо, в което напомняме, че  не ни е отговорено. А именно 

поисканата от нас информация за електронните бюлетини за 31 

изборни райони в страната. Може да се запознаете с тях.  

В първата подпапка, качена в моята папка, се съдържат 

данните за всички изборни райони. Ще предоставя информацията на 

звено „Регистри“ в Централната избирателна комисия чрез 

директора на дирекция „Администрация“ господин Цачев, за да бъде 

извършена проверка, дали са въведени правилно данните в 

електроните бюлетини за всеки изборен район. И ще ви информирам 

допълнително за резултата от проверката.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За чужбина екрана има ли го или го няма? 

РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото виждам в това, което е 

качено във вътрешна мрежа в папка с моите инициали, има и 32-ри 

файл. Трябва да е информацията на 32-ри изборен район извън 

страната. Припомням, че с първоначално изпратената информация, с 

предадена една флаш памет се съдържаше информация за 

бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент и за извън 

страната. Така че ние имаме вече при себе си такива данни. 

Проверена е от нашите сътрудници и информацията е коректно 

въведена. И аз го докладвах вчера. Но сега отново след като е 

изпратена ще бъде проверена и ще ви докладвам резултата от 

проверката. Но аз не съм ги проверила, защото изчаквах да ги качат 

във вътрешна мрежа. Избори за народни представители извън 

страната. Има го. Това е 32-ра папка.  

Изпратиха информацията с вх. № ПВР/НС-23-189, която 

беше качена на една флашка. Тогава се оказа, че не се съдържа 

информацията за всеки изборен район, а само за бюлетината за 

извън страната за народни представители и за президент и за 

вицепрезидент. И после с писмото, което вече ви докладвах им 

изискахме и за 31 изборни района в страната. Вчера им изпратихме 

второ напомнително писмо, че не са изпълнили това искане. И днес 

получаваме тази информация, която ще бъде проверена и ще ви 

докладвам резултата от проверката.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в 

административни преписки сме. Господин Войнов, вие казахте да 

изчакаме с вашия проект. Имате ли готовност?  

Заповядайте, по точка първа: Проект на решение относно 

изменение и допълнение на решения № 823-ПВР/НС от 29 октомври 

2021 г. 

Заповядайте, господин Войнов. 
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Точка 1. Проект на решение относно изменение и 

допълнение на решения № 823-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка има проект 

на решение, относно изменение Решение 823 на Централната 

избирателна комисия, относно опаковането и предаването на 

изборните книжа и материали от ЦИК на РИК и на общинската 

администрация. Както и на вчерашното заседание обсъдихме. В 

проекта за решение са добавени и предложения за изменения на 

опаковането на двете флаш памети от всяка секционна избирателна 

комисия, с оглед на това, те да бъдат поставени в отделни пликове. 

Единият предназначен за Изчислителния пункт и другия 

предназначен за Централната избирателна комисия.  

Искам да ви обърна внимание на последната точка девета от 

предложения проект, тъй като по този начин опаковане на флаш 

паметите ще се различава от записаното в методическите указания 

на секционните избирателни комисии. Там се предлага да се вземе 

предвид, че в раздел трети от Методическите указания на ЦИК, 

указанията за поставяне на флаш паметите следва да се съобразят с 

настоящето решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се 

запознаете с проекта. Всички флаш памети, които са предназначени 

за Централната избирателна комисия като кажем, че се опаковат 

поотделно, да не го разбират всяко едно поотделно. Идеята е да ги 

поставят в някаква торба или кашон, надписано какво е това. 

Защото, ако са в насипно състояние.  

Колеги, по проекта на решение на господин Войнов има ли 

изказвания или предложения по текста?  

Заповядате, господин Димитров.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Неофициално попитахме. Нито 

през април, нито през юли е имало случай, в който едната флашка се 

отваря, едната не се отваря.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин 

Димитров, тук въпроса е друг. Ние трябва ясно да кажем. Едната 
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флашка, която е предназначена за Изчислителния пункт не се 

отваря, предоставя ли се тази, която е предназначена за ЦИК, за да 

се извлекат данните от нея или не се предоставя. И ако не се 

предоставя, секционната избирателна комисия съставя протокол КР. 

И като дойдат резултатите в Централната избирателна комисия, 

флашката предназначена за ЦИК, откъдето  бъдат извлечени 

данните, данните ще се съпоставят с протокола КР.  

Колеги, по текста има ли предложения? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 1 (Любомир Георгиев).  

Решението е № 896-ПВР/НС/10.11.2021 г.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В тази връзка аз задържах доста време едно 

писмо до всички областни управители и до главния секретар на 

Министерския съвет. Да им укажем, че пликовете в които се 

поставят смарткарти  флаш паметите са прозрачни. И прозрачните 

пликове трябва да осигуряват възможност смарткартите и флаш 

паметите да бъдат преброени без да се изваждат от пликовете. Може 

би това писмо да го изпратим с допълнителното изменение, съгласно 

днешното решение, че за двете флаш памети трябва да бъдат 

осигурени отделни пликове.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до районните избирателни комисии и областните управители, моля 

процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Преминаваме към точка втора: Машинно гласуване.  
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Заповядате, господин Войнов. 

 

Точка 2. Машинно гласуване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-06-34-9 от 

8.11.2021 г. Писмото е от „Сиела-Норма“ АД и с него ни 

предоставят необходимите документи по точка 4.4 от договор № 38 

от 19.10.2021 г. Предоставят ни сертификати за машините и 

серийните номера на 1600 СУЕМГ заверени на всеки лист.  

Във връзка с това писмо е изготвено становище от главните 

юрисконсулти в Дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК-06-34-10 

от 9.11.2021 г. В становището са описани изискванията на точка 4.4. 

от договора. С две писма „Сиела-Норма“ АД е уведомила 

Централната избирателна комисия за доставка първоначално на 801 

брой СУЕМГ и в последствие на второ писмо, че са доставени 

всички машини. Описано е, че в т.4.5 от договора е посочен склада 

за съхранение, а именно на Карго-Партнер. По отношение на 

предоставения сертификат в становището е казано, че са 

представени сертификатите, но предвид недостатъчните познания за 

езика и технически специални знания, не могат да преценят дали 

представения документ отговаря на изискванията на договора.  

Заключението е, че предаването на тези 1600 СУЕМГ заедно 

в комплект с батерии, удължители и пет броя смарткарти, два броя 

флаш памети и допълнително 2000 броя флаш памети, както и 

посочените в чл. 4.4 документи се извършва с приемо-предавателен 

протокол между страните или определени от тях лица. И в тази 

връзка би следвало колкото се може по-бързо този приемо-

предавателен протокол да бъде изготвен и да бъдат приети тези 

машини, тъй като на изпълнителя, докато не бъде извършено това 

нещо не може да работи с тях и да ги подготви за предстоящите 

избори на 14.11.2021 г. Така че трябва да обсъдим как да стане 

извършване приемането на тези машини.  

Уважаеми колеги, във връзка с докладваното предлагам да 

възложим на администрацията на Централната избирателна комисия 
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да подготви приемо-предавателен протокол за доставката по точка 

4.4. от договора и след одобрение на ЦИК да бъдат приети 

машините от този приемо-предавателен протокол.  

Уважаеми колеги, получено е писмо от Държавна агенция 

„Електронно управление“, вх. № ПВР/НС-23-209 от 9.11.2021 г. То е 

относно организация и координация във връзка с произвеждане на 

изборите на 14.11.2021 г. Това е стандартна дейност, както преди 

всички избори. Държавната агенция „Електронно управление“ 

създава организации за координиране дейностите на ключови 

ведомства и организации в случай на киберинциденти и със 

значително въздействие върху мрежовата и информационната 

сигурност. И във връзка с гореизложеното моля да определим от 

страна на ЦИК лице за контакт, като предоставим данни за връзка за 

координиране на дейностите по мрежова информационна сигурност 

с ДАЕУ в случай на необходимост. Това се прави преди всеки избор 

с превантивна цел.  

Във връзка с горното предлагам да предложим лице за връзка 

от страна на Централната избирателна комисия, експерта по 

информационни и комуникационни технологии към Централната 

избирателна комисия.  

Колеги, докладвам го за запознаване това писмо. Ще 

проверим как е било на предишните избори и ще го докладвам 

отново.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-15-

126 от 9.11.2021 г. Писмото е подписано от председателя на РИК – 

Разград. То е относно забелязана на машина за гласуване в 

читалището в село Прелез, Община Завет. В тази връзка 

председателят на РИК – Разград иска обяснение от Централната 

избирателна комисия, колко допълнителни машини има на 

територията на 18-ти МИР и на кого са предоставени и кои са лицата 

ангажирани с осъществяване на контрол. И кога ще бъдат върнати 

допълнителните машини. И дали е налице техническа възможност за 

злоупотреби с тези машини.  
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Аз лично считам, че колегата малко е объркал правомощията 

си и поради това иска обяснение от Централната избирателна 

комисия. Затова предлагам да изпратим писмо в 18-та РИК, в което 

да им обясним, че всички писма за изпращането, на които има 

решение на РИК следва да са подписани от председател и секретар. 

Цитирания в писмото чл. 82 ИК не е относим към правомощията на 

районната избирателна комисия. И да им укажем, че районната 

избирателна комисия осъществява дейностите по прилагането на 

Кодекса и свързаните с него нормативни актове. В тази връзка след 

като сте забелязали допълнително СУЕМГ на територията на вашия 

изборен район, ваше задължение е да установите произхода му при 

необходимост със съдействието на държавните и общинските 

органи, след което да уведомите Централната избирателна комисия 

за установените факти.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Чаушев.   

ЕРХАН ЧАУШЕВ: За тези твърдения трябва да има някакви 

основания. Как е установил, че е допълнителна. Пита колко е имало 

в общината. С тези логически несъответствия, предлагам за 

сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото предложено от господин Войнов.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – 1 (Ерхан Чаушев) 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо вх. 

№ ПВР/НС-00-100 от 9.11.2021 г. Писмото е от „Информационно 

обслужване“ АД. С него ни информират, че са извършили проверка 

на изпратените им файлове. И общото заключение е, че те отговарят 

на описания във версия 1.6 формат за обмен на данни. Като 
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отбелязват, че електронните подписи са валидни. А използваните 

сертификати са от друга верига, така както е описано в писмото.  

Използваните хеш-ове са различни от официалния, тъй като 

тестовите данни са произведени преди приключване на процеса по 

сертифициране и това е нормално. Така че всичките файлове 

отговарят и затова предлагам писмото за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам при тестовите дали са нормални 

хеш-овите. Не знам как е протекла цялата процедура за това 

тестване. Въз основа на  кои документи, кой какво е предал на кого 

за извършването на тези тестове. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Версията 1.6  „Сиела-Норма“ АД ни я 

предоставиха в срок мисля, че беше 31.10.2021 г. Тогава още не 

беше официалния хеш изкаран след удостоверяване на 

съответствието. Версията 1.6 е абсолютно коректна, така както са 

съставени файловете за отделните 31 изборни района в страната и за 

извън страната ни.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Кога с новите хеш-ове ще разберем, че ще 

се задейства. Защото до тук данните бяха за някакви стари хеш-ове.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тези файлове служат, за да може данните, 

които се прехвърлят от машината да се види дали са четими в 

компютрите на „Информационно обслужване“ АД. Затова служат. 

Ако хеш-а съвпада, това веднага ще се установи и няма да бъде 

разчетена от изчислителния пункт и ще трябва да се извърши 

преброяване на контролните разписки в този случай.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно в този ред твърдя, че не толкова 

нормално, защото в един момент започват да гърмят флашки. Явно 

не искаме да хванем целия процес. Един прави едно, друг друго, а 

ЦИК казва, че всичко е нормално. Не е нормално.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, вчера 

гласувахме във връзка с предложението на господин Баханов, да 

поканим на среща господин Тодоров. Не уточнихме кога. Аз казах, 
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по повод на вашето писмо. Остана да уточним кога. Затова поставям 

въпроса.  

Господин Войнов продължете с вашите доклади.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, още едно писмо. Входящ № 

ПВР/НС-23-223 от 10.11.2021 г. Писмото е от „Сиела-Норма“ АД и е 

в отговор на наше писмо, с което им искахме информация. То е 

резолирано до колежката Матева.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядате в тази точка.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, вх. № ПВР/НС-23-223 от 

10.11.2021 г. в 10.20 часа е получено в Централната избирателна 

комисия. Разпределено е на мен и на колегата Войнов, тъй като 

припомням, че аз подготвих писмото до „Сиела-Норма“ АД и до 

Министерство на външните работи, с което да поискаме информация 

за подготовката, инсталирането и изпращането на машините за 

гласуване извън страната. Писмото беше ПВР/НС-04-1-53 от 

8.11.2021 г. И в тази връзка „Сиела-Норма“ АД изпраща този 

отговор. То е във вътрешна мрежа в папка с моите инициали. В 

отговора се съдържа информация по първия зададен въпрос, на коя 

дата, в колко часа и от кои техници е започнало и приключило 

инсталирането на софтуер за гласуване с машините предназначени 

за гласуване извън страната. Дали инсталирания софтуер върху 

машините е подписан с WiFi ключове генерирани от ЦИК.  

Отговорът е на 5.11.2021 г. от техниците, които са посочени 

по долу приложения сканиран списък, който беше качен в моята 

папка. На 5 ноември е започнало и приключило инсталирането на 

софтуера за гласуване на машините предназначени за гласуване 

извън страната.  

Инсталираният софтуер е подписан с WiFi ключове, 

генерирани от ЦИК. Датата и часа на направените инсталации са 

както следва. Първата машина е започнала инсталацията на 

5 ноември 2021 г. в 15 часа 11 минути и 1 секунда. На последната 
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машина инсталирането е приключило на 5 ноември 2021 г. в 19 часа  

11 минути и 59 секунди.  

По вторите два въпроса  „Сиела-Норма“ АД каза, че не може 

да даде отговор, тъй като отговора трябва да се предостави от 

Министерство на външните работи.  

И в тази връзка ви докладвам,  писмо вх. № ПВР-4-01-26/5, 

което е получено по електронна поща в Централната избирателна 

комисия и пристигна по-късно и оригинал. То също е във вътрешна 

мрежа в папка с моите инициали, с което Министерство на 

външните работи ни информира за следното.  

В МВнР към 19.00 часа на 5 ноември постъпи писмо изх. 

№ ПВР/НС-04-1-45/2 от 5 ноември, с което ЦИК дава съгласие да 

бъде осигурен достъп до склад за съхранение с адрес, адреса на 

склада на Карго-Партнер, на служителите на спортни средства 

подадени от МВнР до комисията с писмо 17-00-381 от 29.11.2021 

година. Отговорите на поставените с нашето писмо цитирани с наш 

номер въпроси. По първия въпрос МВнР не е компетентно.  Току що 

докладвах отговор от „Сиела-Норма“ АД. 

Вторият въпрос е на коя дата в колко часа е започнало 

оформянето на машините като дипломатическо карго.  

Отговорът е служителите на МВнР бяха допуснати в склада 

от представители на Министерство на вътрешните работи към 8.30 

часа на 6 ноември и пристъпиха към оформянето на 

специализираните устройства за електронно машинно гласуване 

като дипломатическо карго.  

В интервал от 12.00 часа до 15.00 часа на 6 ноември 300 броя 

СУЕМГ бяха предадени на DHL за транспортирането им по 

въздушен път. Предаването на машините беше извършено под 

наблюдението на представители на МВР. Транспортните средства на 

DHL напуснаха района на склада с екскорт на МВР.  

Към 6.00 часа на 8 ноември 116 броя СУЕМГ натоварени под 

наблюдение на МВР в транспортни средства на МВР напуснаха 
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района на склада с екскорт от МВР в направление ГКПП – Калотина 

– Дунав мост – Капитан Андреево – Кулата.  

Мисля, че вчера колегата Войнов докладва писмо от 

Министерство на вътрешните работи за това, че са транспортирани 

тези машини с екскорт от МВР до съответните ГКПП, което ни 

показва и Министерство на външните работи.  

В отговор на третия въпрос от нашето писмо, на коя дата и в 

колко часа машините са напуснали склада.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

има ли или въпроси по тези писма докладвани от госпожа Матева 

във връзка с поставените от ЦИК въпроси.  

Заповядайте, господин Чаушев.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: ЦИК не знае как тече процеса, кога  

„Сиела-Норма“ АД свършва, когато започва. Кога Министерство на 

външните работи пристига с камиони. Има някое общо искане за 

допускане на някои лица, без да казва какви са тези лица. ЦИК не 

знае общо взето какво става, но процеса върви.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте 

госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, тъй като аз бях 

докладчик и по писмото, което изпратихме на Министерство на 

външните работи, след като беше удостоверен софтуера, което е 

цитирано в отговора им. Може да се види във вътрешна мрежа в 

папка с моите инициали. Припомням, че Министерство на външните 

работи изпрати на Централната избирателна комисия писмо с вх. № 

17-00-381 от 29.10.2021 г., в което подробно бяха описани 

служителите и транспортните средства, с които Министерство на 

външните работи ще извози машините и които ще влезнат за да ги 

оформят като дипломатическо карго. Ние го задържахме и след като 

беше удостоверен софтуера и беше подписан с тези Wi-Fi ключове, 

тогава дадохме съгласие да бъдат допуснати до склада и да бъдат 

оформени машините от лицата, които бяха посочени в тяхното 
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писмо и транспортните средства, които подробно бяха посочени в 

тяхното писмо.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ние не знаем какво прави „Сиела Норма“ 

АД склада. Но явно за да искат МВнР транспортни средства, те 

много добре знаят какво прави „Сиела-Норма“ АД в склада при 

такава добре съгласувана организация.  

И в тази връзка, защо този ключ трябва да се даде на „Сиела- 

Норма“ АД още веднага, след като тръгне удостоверяването. 

Трябвало да се дадат ключовете за гаранционната поддръжка. Много 

интересно софтуера как се поддържа гаранционно. И още същия ден 

взехме протоколно решение да се предостави на „Сиела Норма“ АД.  

РОСИЦА МАТЕВА: Аз доколкото си спомням колеги, ние 

взехме протоколно решение, копие от тези ключове да се предостави 

на „Сиела Норма“ АД, софтуерен частен ключ казват колегите, 

които присъстваха на това подписване, да се предостави на „Сиела 

Норма“ АД към дата 30 ноември.  

Искам отново да обърна внимание, че за изборите на 4 април 

софтуера е подписван с частен ключ, който е бил в „Сиела Норма“ 

АД през цялото време. Не споменавам 11 юли, защото на 11 юли 

използвахме същия софтуер, който беше удостоверен на 4 април. 

Сега поне се държат в Централната избирателна комисия. А дали и 

кога ще предоставим на „Сиела Норма“ АД е въпрос на решение на 

ЦИК.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Защо толкова се бързаше още веднага, не 

можах да разбера тази процедура завършила ли е или не е. Защото 

като че ли се оказа, че не е завършила процедурата за 

удостоверяване. Защо се бързаше още сутринта. Да се обяснява 

колко бил значим този ключ. Още след един час да се казва, че той 

трябва и за гаранционно обслужване на софтуера, каквото и да значи 

това в някои терминологии.  Да се предоставило към 30-ти. Не може 

ли като свършат всичките избори, тогава да им се даде. Защо се 

избърза тогава точно това да се гласува, като може да се направи на 

24-ти. Обещанието да се дават ключовете на „Сиела Норма“ АД.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

в точка трета казахте, че е готов проекта.  

Преминаваме към точка трета: Проект на решение относно 

регистрация на наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

 

Точка 3. Проект на решение относно регистрация на 

наблюдатели в изборите на 14 ноември 2021 г.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в точка 3 докладвам проект за 

решение в днешна папка с мои инициали 895 - регистрация на 

наблюдатели от Сдружение с нестопанска цел „Институт за развитие 

на публичната среда“.  

Постъпило е заявление с вх. № 12-2. Към него са приложени 

необходимите документи – пълномощно, декларация за всички 

предложени лица, списък с имената и единните граждански номера. 

Извършена е проверка. Получили сме обратна връзка с ПВР/НС-18-

1-53 от 9.11.2021 г. и се установява, че от посочените шест лица, три 

за страната и три за извън страната, всички те отговарят на 

необходимите условия по Изборния кодекс, поради което ви 

предлагам решение с диспозитив.  

Централната избирателна комисия реши: 

Регистрира като наблюдатели за страната трима и като 

наблюдатели извън страната трима, упълномощени представители 

на Институт за развитие на публичната среда,  както следва: и са 

посочени в табличен вид съответните лица, по отношение на които е 

извършена проверка.  

Предлагам да се впишат в Публичния регистър и да им се 

издадат удостоверения. Това е проекта за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по доклада на госпожа Стоянова за регистрация на наблюдателите от 

Институт за развитие на публичната среда.  

Моля, процедура по гласуване за така представения проект.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е с № 897-ПВР/НС/10.11.2021 г..  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Проект 896-ПВР/НС – регистрация на 

наблюдатели на Сдружение с нестопанска цел „Институт социална 

интеграция“. Регистрирано е с наше Решение 762. Към настоящото 

заявление са приложени необходимите документи: пълномощно от 

представляващия Сдружението към вносителя на заявлението; 

пълномощно от представляващи Сдружението към 63 лица 

представители на  СНЦ „Института социална интеграция“; 

декларации – 63 броя; списък с имената и единните граждански 

номера. Извършена е проверка по отношение на тези лица.  

Върнала се е обратна връзка с вх. № ПВР/НС-18-1/5 от  

9.11.2021 година. Проверката е показала, че към датата на 

регистрацията за две лица се установяват несъответствия, а за 

останалите 61, че отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 

Поради което ви предлагам да бъде прието решение с диспозитив. 

Централната избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 61 броя 

упълномощени представители на Института за социална интеграция.  

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения 

и те да бъдат вписани в публичния регистър“.  

Това е предложението ми за решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

докладван от госпожа Стоянова има ли предложения по текста? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 898-ПВР/НС/10.11.2021 г. 

Госпожа Георгиева, заповядайте. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на 

решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение „Зона за 

трансатлантически просперитет - наблюдателна мисия България“ за 

участие в изборите на 14 ноември.  

Постъпило е заявление с вх. № 58 от 9 ноември от 

Сдружението.  

Сдружението е регистрирано с решение на Централната 

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

българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в 

изборите на 14 ноември.  

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи.  

Предложени са за регистрация 142 лица, на които е 

извършена проверка. Според която 110 от тях отговарят на 

изискванията на Изборния кодекс, а за 32 лица са установени 

несъответствия.  

Предвид представените изискуеми документи, резултатите от 

проверката и на база правните основания, предлагам на Централната 

избирателна комисия да реши: 

Регистрира като наблюдатели за страната 110 упълномощени 

представители на Сдружение „Зона за трансатлантически 

просперитет - наблюдателна мисия България“ в приложен списък.  

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния 

регистър и да им се издадат удостоверения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

Решението е № 899-ПВР/НС/10.11.2021 г.. 

Следващ докладчик в тази точка господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес е 

проект за решение, относно регистрация на наблюдатели от 

Сдружение „Бъдеще за Северозападна България – БЗСЗБ“ за участие 

с наблюдатели в изборите.  

Постъпило е заявление с вх. № 16-1 от 9.11.2021 г. от 

Сдружението, представлявано от Иванка Делева чрез 

упълномощения представител Ивайло Цветков.  

Към заявлението за регистрация на наблюдатели за участие  в 

изборите на 14.11.2021 г. са приложени: Пълномощно от 

представляващия в полза на Ивайло Тодоров Цветков; Декларации 

по образец 7 броя; Списък с имената и единния граждански номер на 

изрично упълномощени лица, които да бъдат регистрирани като 

наблюдатели. 

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са 

предложени за регистрация като наблюдатели 7 лица.  

На 10.11.2021 г. е получено по електронна поща писмо за 

извършена проверка на лицата. Проверката показва, че към датата на 

регистрацията 6 лица отговарят на изискванията на Изборния 

кодекс, а за едно са установени несъответствия.  

Предлагам като се вземат предвид, че са представени всички 

изискуеми документи и резултата от проверката и на съответното 

основание от Изборния кодекс и Решение 580-ПВР/НС от 23.09.2021 

г., Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

Регистрира като наблюдатели за страната 6 упълномощени 

представители на Сдружение „Бъдеще за Северозападна България – 

БЗСЗБ“ както следва:  

Да се впишат в публичния регистър и да се дадат 

удостоверения на регистрираните“.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Решението е № 900-ПВР/НС/10.11.2021 г.  

Колеги, преди да прекъснем заседанието, доклад на колегата 

Димитров в точка седма: Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки.  

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, докладвам проект 19-57. 

Това е отговор на молбата на ОССЕ да се срещне с нас, тъй като 

вече сме в края на подготовката.  

Предлагам утре 14.00 часа да определим за време за среща с 

членовете на Мисията. Аз искам да подготвя такъв отговор. 

Сутринта ми се обадиха по телефона. 

Имаме три четири запитвания. Единствено сме уважили 

господин Виленсън, тъй като той присъства на всичките стъпки по 

изработването и удостоверяването.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Димитров за среща с Мисията на ОССЕ 

утре в 14.00 часа има ли въпроси?  

Да поясним, че предвид натовареността срещата да бъде в 

рамките до 1 час. Да има някакъв времеви период.  

Колеги, моля режим на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  
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Колеги, с това прекъсвам заседанието. Продължава в 15.00 

часа. От 14.00 часа ще имаме работна група.  

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия със закъснения от 

обявения час поради по-голямата продължителност на работните 

групи по въпроси, свързани с провеждането на изборите в неделя. 

Заповядайте, госпожо Матева, със спешен доклад. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа, в папка с моите инициали, да се запознаете със становището, 

изготвено от юрисконсултите във връзка с изпълнение указанията на 

Административен съд – София-град, по адм. дело 11154/2021 г. 

Успях в последните абзаци да напиша това, което бях написала в 

становището, но което не можах да кача, поради действия на 

антивирусни програми и невъзможност да бъде запаметен файлът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Госпожо Солакова, заповядайте със спешен доклад. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от РИК – 24 и от 

РИК – 2, получихме писмо, с което искат допълнителен брой 

формуляри на протоколи – Приложение № 108 и Приложение № 100 

за хартиено гласуване с оглед на секциите, за които се предвижда и 

има вероятност да бъдат разкрити за гласуване извън служебните, в 

болничните заведения и в болниците в ковид-отделенията, 

включително за гласуване на избиратели, поставени под карантина 

или под изолация. 
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Предлагам да изпратим писмо до главния секретар на 

Министерския съвет в този смисъл с приложени копия от писмата на 

двата РИК-а, в които има предложение за отпечатване на 

допълнителен брой формуляри. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих предложила в тази връзка да 

помолим РИК – 24 и РИК – 25, в петък, след сформирането на тези 

комисии, да ни информират какъв е броят им. Даваме съгласие да се 

печатат твърде много протоколи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението да изпратим такова писмо до всички РИК-ове в 

петък да ни изпратят информация за броя на образуваните ПСИК и 

броя на вписаните в тях избиратели. 

Има ли някой, който не е съгласен с второто писмо, за да ги 

подложа на гласуване заедно? 

Моля да гласуване изпращането на двете писма – едното, 

докладвано от госпожа Солакова, второто – по предложение на 

госпожа Матева. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да 

бъда включена в дневния ред с Проект на решение за промяна в РИК 

в Осми изборен район – Добрички.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам това да 

бъде точка 4а: Проект на решение за промяна в РИК – Добрич. 

Моля да гласуваме допълването на дневния ред. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 
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Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма. 

Преминаваме към точка 4а: Проект на решение за промяна в 

РИК – Добрич. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Точка 4а. Проект на решение за промяна в РИК – Добрич. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви Проект на 

решение за промяна в състава на РИК в Осми изборен район – 

Добрички. 

В Централната избирателна комисия е постъпило по 

електронната поща заявление от Явор Минев Георгиев за 

освобождаването му като член на РИК в Осми изборен район – 

Добрички с вх. № ПВР/НС-15-135/10.11.2021 г. 

Постъпило е и предложение от Михаел Игнатов – 

упълномощен представител на коалиция ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ 

ИДВАМЕ!, за назначаване на Галина Пеева Пенчева като член на 

РИК на мястото на Явор Минев Георгиев. 

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на 

Михаел Игнатов; декларация и копие от дипломата за висше 

образование на Галина Пеева Пенчева.  

Предвид изложеното и на база правните основания предлагам 

на Централната избирателна комисия да 

„РЕШИ: 

1. Освобождава като член на РИК в Осми изборен район – 

Добрички, Явор Минев Георгиев и анулира издаденото му 

удостоверение. 

2. Назначава за член на РИК в Осми изборен район – 

Добрички, Галина Пеева Пенчева. 

На назначения член да се издаде удостоверение“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение имате ли въпроси? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 

няма. 

Решението е № 901-ПВР/НС/10.11.2021 г. 

Продължаваме с точка пета: Проект на решение относно 

Методическите указания за гласуване извън страната. 

Заповядайте, господин Томов. 

 

Точка 5. Проект на решение относно Методическите 

указания за гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, проектът е качен 

във вътрешната мрежа от днешна дата в моя папка. Ще го представя 

съвсем накратко. 

Проектът има едно изменение спрямо проекта, който беше 

обсъждан в Комисията, и то е свързано с добавянето на част Шеста, 

в която се предвижда и е описана процедурата за контролно 

преброяване на 30% от секциите в чужбина, в които има гласуване, 

на контролните разписки в тези секции. Процедурата в много голяма 

степен съответства на тази, която предвидихме с решението за 

Методическите указания за избирателните секции в страната, като са 

отразени, разбира се, промените в текста, които произтичат от 

обстоятелството, че става дума за секции извън страната. 

Добавена е тази част в предложенията, добавени са също така 

и две приложения – Приложение № 14 и Приложение № 15, които 

представляват всъщност документите, които би следвало секциите, 

които извършват такова контролно преброяване, да попълнят и да 

изпратят в сканиран вид още в изборната нощ по електронен път до 

Централната избирателна комисия. Това са промените спрямо 

предишния проект, който докладвах. Нямам какво повече да добавя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този проект 

беше обсъждан в работна група. 
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Заповядайте за изказване или за предложения по текста. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моите въпроси са организационни. 

Разбрах, че трябва да се броят 30% от изборния ден в секциите в 

чужбина. Трябва да се изпратят съответните документи, които са 

приложими към това решение в нашия ВКП-център. 

Идеята ми е тези неща да бъдат съгласувани и описани по 

някакъв начин в организацията на работата на ВКП-тата. 

Първият ми прочит на проекта за организацията на работата 

във ВКП-тата има неща, които са щрихирани, но не са пълни. Имам 

предвид и работещите в това ВКП – евентуално за следващото 

обсъждане. Толкова засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, аз предвиждам същото и така 

трябва да стане, ако разбира се, Комисията приеме тези 

предложения. Не съм ги включил в другия проект, защото все още 

не са приети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Приложение № 14 и 

Приложение № 15, тези СИК-ове, които ще извършват контролно 

преброяване, трябва да ги изпратят заедно с останалите документи. 

Ако бъдат приети Методическите указания, съответните 

приложения трябва да намерят място в набора от документи, които 

ще бъдат изпращани. 

Имам въпрос към докладчика и към господин Войнов, макар 

че не е докладчик по този проект. Останах с впечатление, че заедно в 

частта с машинното гласуване, гледахме Методическите указания, 

тоест като гледам, те са аналогични на тези за страната за секциите с 

машинно гласуване с разлика, съобразена с това, че е извън 

страната, включително и всички подробности кога се преустановява 

машинно гласуване, обстоятелствата по чл. 269, целият раздел 

„Преброяване на контролните разписки“. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Разделът за преброяването на контролните 

разписки е копиран 1:1 от този за страната, докато другите раздели 

ги бяхме обсъждали преди две седмици, когато се прие 

отхвърлителното решение и там, мисля, че всичко беше точно 

изписано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, ще бъда последователна в 

позицията си, още повече при постъпващите писма, които докладва 

колегата Войнов, считам, че Централната избирателна комисия като 

орган, който управлява изборите, трябва да осъществи контрол и 

възможности да се разсеят всякакви съмнения по отношение 

прозрачността на изборния процес.  

На основание чл. 27 от нашия Правилник правя предложение 

за изменение и допълнение на проекта на решение, като в част 

Шеста „Преброяване на контролните разписки“, където е болтвано: 

„Важно! Преброяване на контролните разписки по реда на този 

раздел извършват 30% – предлагам, 100% от секционните 

избирателни комисии“, като „определени на случаен принцип“ ще 

отпадне, защото няма смислова логика.  

Предлагам допълнението: „… по реда на този раздел 

извършват 100% от секционните избирателна комисии извън 

страната“. До там свършва изречението. 

Моля да го подложите на гласуване, както е по Правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

предложения или изказвания? Няма. 

По проекта извън преброяването на контролните разписки? 

Колеги, други изказвания по Методическите указания. 

Първо, подлагам на гласуване предложението на госпожа 

Ганчева за изменение и допълнение на проекта, а именно в част 

Шеста „Преброяване на контролните разписки“ – „… по реда на този 

раздел извършват 100% от СИК извън страната“. 

Моля, процедура по гласуване. 
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Гласували 15 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и 

Цветанка Георгиева,); против – 6 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Цветозар Томов). 

Подлагам на гласуване основното предложение, както беше 

внесено от господин Томов. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица 

Матева). 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за 

прегласуване. Не ми е отчетен правилно гласът. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да 

прегласуваме проекта на докладчика за приемане на Методически 

указания по прилагане на Изборния кодекс в СИК извън страната 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 15 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 4 

(Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова). 

Решението е № 902-ПВР/НС/10.11.2021 г. 

Продължаваме с точка шеста: Гласуване извън страната. 

Господин Томов, заповядайте. 
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Точка 6. Гласуване извън страната. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, в моя папка от 

вчерашна дата – 09.11.2021 г., в подпапка „Проекти“ има файл 

„Организация ВКП“. Предлагам да обсъдим този файл, който е 

предложение за организационен план за работата на временния 

комуникационен пост (ВКП), чрез който би трябвало Централната 

избирателна комисия да вижда документацията за работата на 

секциите в чужбина извън страната в изборната нощ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

ако обичате, прекъснете за кратко. 

Колеги, все пак сме в заседание! Избирателите би трябвало да 

проявят разбиране, че не може да се звъни постоянно! 

Господин Томов, продължете. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Текстът съдържа две части. В едната са 

описани общите положения, свързани с работата на ВКП, а другата е 

описание на реда за приемане на документите във ВКП. Мисля, че 

още вчера го докладвах за сведение и запознаване, предполагам че 

колегите са го чели.  

Предлагам директно да го обсъдим, няма да се спирам точка 

по точка върху него. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

за организацията на работа на ВКП моля за Вашите изказвания или 

предложения. 

Моето първо предложение в „Общи положения“ т. 1 да бъде 

коригирана – да не фиксираме краен срок, а „до приключване на 

работата по приемане на документите от гласуването извън 

страната“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Записал съм го – „до приключване на 

всички ангажименти съгласно този организационен план“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „До приключване 

на работата по приемане на документите от гласуването извън 

страната“. 
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам малко по-различна 

редакция: „до приключване на всички ангажименти съгласно този 

организационен план“, като мотивът ми е, че един от ангажиментите 

им трябва да бъде подготовката на дисковете със списъците, които 

те са приели по-рано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може и така. 

В „Общите положения“ има ли предложения за редакция по 

текста? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако разрешите, имаше още едно 

предложение на господин Чаушев по време на работното обсъждане, 

което аз приемам, но не съм го записал във файла, който виждате. 

Предлагам да стане като т. 10 в „Общи положения“: „всички 

действия на ВКП се отразяват на информационно табло, което 

работи през целия период на функционирането на ВКП“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

Колеги, считам, че „Общи положения“ уреждат вътрешно-

организационни въпроси, с които ние сме запознати и ако останат в 

този вид „Общите положения“, въвеждат нова концепция, поне по 

разбиранията, които сме имали досега, за ВКП. Не считам, че 

колегата Томова е имал това предвид, пък и с оглед работните 

обсъждания, които направихме, и с оглед цялостната ни работа и 

така предложения ни ред, ВКП се създава в Централната 

избирателна комисия и обхваща Централната избирателна комисия и 

институцията, която ни подпомага.  

Мисля, че не е точно да разглеждаме ВКП само от 

служителите на ДАНС. Във ВКП-то участват и членове на 

Централната избирателна комисия и Централната избирателна 

комисия, като действа като РИК по отношение на обработката на 

резултатите извън страната и въобще гласуването извън страната. 

Ако имаме други  разбирания, не знам кое ги е наложило за тези 

избори. 
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„Общите положения“ се формулират, за да създадат някаква 

яснота. Само че това е чисто организационно решение, което засяга 

Централната избирателна комисия и от т. 1 до т. 9 аз лично считам, 

че по никакъв начин не помага за организацията, освен да създаде 

объркване. Считам, че той не отваря в 8,00 ч. По мои спомени 

информацията идва малко по-рано от определени СИК извън 

страната с оглед часовата разлика. Мисля, че постъпва доста по рано 

по специалните комуникационни канали. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да отговоря на този въпрос –

8,00 ч. сутринта в събота е 19,00 ч. Крайстчърч, където е първата 

секция, която се отваря, тоест времето все още е подходящо за 

установяване на контакт. По този въпрос съм имал разговор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защо трябва да 

посочваме час  – от събота, 13 ноември, до, както го формулирахме. 

Продължете, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм, че „Общите положения“ 

давам само рамката на ангажиментите на временния 

комуникационен пост. Да, така е – той функционира в 

сътрудничество с екипа сътрудници на Централната избирателна 

комисия, в отделни периоди е необходимо дежурство и на членове 

на ЦИК. Всичко това трябва да бъде вече съвсем конкретизирано в 

един организационен план. 

Според мен тази рамка е полезна за хронологично 

структуриране на действията, които следва да се извършат и да 

осъществи този пост. Затова съм я предложил. Няма да е фатално, 

ако отпадне, но според мен има смисъл. Както реши Комисията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предизборния ден има ли предложения? 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Смятам, че трябва да останат „Общите 

положения“, защото те определят принципи, които досега не 

ставаха. Към т. 5 трябва да се добави „информация за проблеми в 

СИК се подава незабавно на ЦИК“. Става въпрос за принципите, 
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въведени с прости думи, че всякакви проблеми не остават вътре в 

стаичката, а трябва да се уведомява незабавно съответната СИК. 

Трябва незабавно да се публикува информацията на 

информационното табло. Това е също много важен принцип, който 

ще ни спести, предполагам, около 20-30% излишни разправии.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 5 от „Общите 

положения“: информацията за проблеми в ЦИК пише в проекта, най-

вероятно трябва да е СИК. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Досега нямахме тази обратна връзка. Ако 

стане нещо в изборния ден, да се позовем на принципните решения и  

без излишни разправии със съответните сътрудници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 4 – както е 

записано „от началото на изборния ден в Нова Зеландия, до началото 

на изборния ден на Западното крайбрежие ВКП има задачата да 

информира Централната избирателна комисия за всякакви 

проблеми“. 

Тази точка не е предназначена само за стартирането на 

изборния ден, а изобщо за целия изборен процес. Временният 

комуникационен пункт, така изписано, излиза, че е нещо извън 

Централната избирателна комисия.  

Колега Томов, ще Ви помоля да помислите за редакция на 

точка четвърта, така че да става ясно, че временният 

комуникационен пункт включва различни звена, които имат обща 

задача. 

На работното обсъждане имаше бележки по предизборния 

ден. Нанесени ли са на съответните места?  

Колеги, моля, продължете с обсъждането. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам текстът да бъде разграничен – 

какво се прави в предизборния ден с извеждане на подзаглавие, и 

какво се прави след изборния ден. Чух твърдения, че две-три-четири 

са били в предизборния ден, но отникъде не личи, че е в 

предизборния ден. 
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Защо го казвам. С общи форми проверяват документи от 

някаква пълнота и четливост – кои? При наличие на кои не могат да 

бъдат разрешени от служител на ВКП се свърза със сътрудника на 

ЦИК, който подава информация… 

Тук проблемът е именно в яснотата – какво ще проверяват 

сътрудниците на ВКП? Само и единствено пълнотата на 

документите и четливостта им, тоест сканираното копие на 

определен тип документи, или ще минават и в малко по-голям 

обхват на проверки, в които имаме доста печални случаи. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: С теб нямаме съдържателни различия. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Затова говоря – да изчистим текста, за да 

нямаме излишни главоболия. Говоря от печален опит. 

Искам да се прецизират текстовете ясно какво се прави в 

предизборния ден и правомощията на сътрудниците на ВКП да 

спират до пълнота на документи и евентуално нечетливо сканиране 

на документите, без никакви други указания. Такава ми е идеята. 

Освен това, в тази връзка да оправим смислово – „СИК са 

свободни да приключат комуникацията“. Какво значи това?  

Разбирам, че идеята е, ако получи автоматично 

потвърждение, че всичко е наред, да си тръгнат. Това е идеята, но 

ясно да се каже, ако това е идеята. 

Предлагам да се прецизират текстовете – какво се прави в 

предизборния ден и да се уточнят правомощията на сътрудниците на 

ВКП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Дали в т. 5 и т. 6 за 

едните и за другите секции дали да не изброим списък какво 

изпращат. Точка 5. Казва какво изпращат секциите, в които се 

гласува с хартия, т. 6 започва: „… в секциите с машинно, освен тези 

документи се изпращат и…“. Кои са тези документи?  

„Сканирани екземпляри от протоколите от машинното 

гласуване“ – да добавим „от всяка машина или от всяко СУЕМГ“, за 

да не си помислят, че изпращат нещо, повече от финалния протокол. 
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На предходните избори имаше затруднения с формата. 

Хората не можеха да си го преформатират от флашката. Имаше 

технически затруднения, но не мога да кажа как да ги улесним. 

Къде сме казали какъв е файлът? Може би и тук да го има – 

архивирано копие в еди-какъв си формата. 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, т. 9 трябва да претърпи 

редакция в смисъла на онова, което говорихме – че по принцип 

сътрудниците във ВКП имат строго предметна област какво да 

проверяват, а именно пълнота и четливост. 

Точка 9 е много разтегната: „проверяват пристигналите 

документи за липса, нечетливост или други причини, поради което 

съдържанието ин ме може да бъде проверено пълноценно и 

изпращат забележка до СИК, ако има такива проблеми“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да ти кажа защо съм включил „други 

причини“. Защото може примерно номерът на протокола да не е 

излязъл или някакъв друг аксесоар от документа, който те могат да 

установят това и да поискат отново да се пусне, а не да ни го носят 

ние да го връщаме със забележките. Друго нямам против. 

Пак ще кажа, че съм на твоето мнение, ще гледам да го 

формулирам по-категорично. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Смущаващата дума за мен е 

„съдържанието“. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Причини, поради които съдържанието 

не може да бъде проверено – не те да проверяват съдържанието, а да 

връщат, когато има някакви причини в документа, които на нас ни 

пречат да проверяваме съдържанието. Това съм искал да кажа. 

Добре, приемам, че не звучи достатъчно ясно. Ще търся редакция. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нямам повече забележки или 

предложения. Връзката е между т. 8 и т. 14. Идеята която върви е: 

получавам файла, прехвърлям го на флашката, флашката върви към 

„Информационно обслужване“ АД, нали така? 
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Това ще се върже с т. 14. Т. 14 казва: „Информационно 

обслужване“ АД извлича данните от флашпаметта и отпечатва. В 

случай, че данните от флашпаметта с резултатите от гласуването не 

могат да бъдат разчетени, извлечени…“ и минаваме кой знае защо, 

без никакви действия „СИК трябва да извърши преброяване на 

контролните разписки“. Тук се губят някои процедури. Така ще 

стане накрая, но след като се опише, когато ми гръмне флашката, 

тоест не може да бъде разчетена, какво прави единият, какво прави 

вторият? Аз бих предложил тук веднага да се направи опис, за да 

имаме прегледност още в изборния ден – не да чакаме 

несъответствията, а да знам какво става тук. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Информационно 

обслужване“ АД като установи това, как уведомява Централната 

избирателна комисия? 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно това имам предвид. Тук трябва да 

има ясно посочени действия. Тук трябва да опишем и следващите 

действия. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: До тук сме го обсъдили. Предлагам 

да го приемем и в останалата част те да предложат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, до 

13 точка? Да поискаме предложенията им, за да можем да го 

подготвим бързо. Колегата Георгиев ще Ви помогне за нанасяне на 

бележките. 

Продължаваме по дневния ред. 

Госпожо Стоянова, имате ли доклади в точка: „Гласуване 

извън страната“. 

Заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, имам три доклада. 

В моя папка от днешна дата има няколко проекта за писма. 

Първо, докладвам писмо с вх. № ПВР-04.1-25/3/08.11.2021 г. от 

Министерството на външните работи от господин Кондов – 

постоянен секретар към Министерството на външните работи. В 

писмото се отправя запитване относно съставянето на списъците за 
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гласуване извън страната по отношение на произвеждане на 

евентуално нов избор – втори тур на изборите за президент и 

вицепрезидент на Републиката. 

Предлагам проект на отговор. След като качих в сървърната 

папка проекта на отговор, имам предложение за корекция на 

последния абзац, затова моля да се запознаете с проекта.  

Предлагам последното изречение да бъде заменено – в 

момента правя ново предложение, което не е изписано там – по 

отношение на номерацията и реквизитите на допълнителната 

страница към списъка за гласуване извън страната за втори избор за 

президент и вицепрезидент – „моля да съобразите указанията, 

дадени с наше предходно писмо – ще посочим номера на писмото. 

Колегата Ганчева, вече им е отговорила на 20 октомври 

2021 г. с тяхно питане по отношение на допълнителната страница на 

списъка за гласуване извън страната и там има изречение, което 

визира точно реквизитите на втория. 

Госпожа Ганчева е подготвила проект на писмо и 

Централната избирателна комисия е отговорила на Външно 

министерство в тази връзка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, Централната избирателна 

комисия е отговорила, а госпожа Ганчева все още не е изпращала 

личен отговор. 

Не мога да разбера защо Работна група „Избори“ пишат 

отделни писма – хиляда, за едни и същи неща? Дори бих 

предложила – съгласна съм с доклада на колегата Стоянова, ако не 

възразявате да не отговаряме на единични такива писма, защото, 

считам, че Централната избирателна комисия има много по-сериозна 

работа. Ние отговаряме разнопосочно на кой, където се сетил в 

Министерството на външните работи, написал писмо и изпратил до 

Централната избирателна комисия. 
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Извинявайте, колеги, след като Централната избирателна 

комисия е съгласувала проект на допълнителна страница на 

избирателен списък за евентуален нов избор, логиката – и 

житейската, и правната, не следва ли, че тази допълнителна 

страница трябва да е адекватна на избирателния списък за новия 

избор. Считам, че е излишно Централната избирателна комисия да 

се товари с документооборот, също така си губим времето на 

заседание да обсъждаме такива елементарни въпроси.  

Не може, след като сме съгласували, колега Стоянова, на 20 

октомври и сме изпратили, доколкото се сещам, беше без НС да 

отпадне на колонката, ние сега отново да губим време и да 

отговаряме. Ако колегите от Работна група „Избори“ и Външното 

министерство преценят, че допълнителната не трябва да е адекватна 

на основния избирателен списък… Не виждам защо отговаряме на 

такива технически и елементарни въпроси.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Каквото прецени Комисията. Аз съм 

подготвила проект на отговора. Ако прецените, няма да го 

изпращаме. Предлагам да бъде гласуван проектът, който предлагам, 

с корекция на последното изречение, както предложих, тоест това, 

което е написано като изречение да отпадне и да бъде включен 

новият текст. Каквото прецени Комисията. 

За мен е съвсем резонно, при положение че работим с 

Външно министерство в доста добра атмосфера, да им отговорим, 

макар и на елементарен въпрос, но, пак казвам, колективният орган 

ще реши. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

изказвания? 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стоянова. 

Колеги, преустановявам гласуването. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател. 
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Съжалявам, но, считам, че всяко едно предложение за 

решение с оглед, както каза и госпожа Стоянова, в отличното ни 

сътрудничество с Министерството на външните работи, предлагам 

да отговорим на техния въпрос, че списъкът за гласуване извън 

страната следва да съдържа всички реквизити съобразно 

съгласуваната от нас допълнителна страница на избирателния 

списък съгласно наш изх. № от 20 октомври 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Докладчикът 

приема ли предложението, за да знам какво да подложа на 

гласуване? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, аз съм 

предложила проект на решение – да го подложим на гласуване, 

както е по правилник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

Вашето предложение беше за изменение и допълнение? 

Подлагам на гласуване предложението на докладчика.- 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 7 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 3 (Димитър 

Димитров, Йорданка Ганчева и Красимир Ципов). 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Следващият ми доклад в тази 

точка е по отношение на писмо с вх. № ПВР/НС-23-190-1. Това е 

запитване от членове на СИК в Рединг, Великобритания. Пишат, че 

са изпратили писмо до Министерството на външните работи и до 

Централната избирателна комисия, тъй като в тяхната комисия към 

настоящия момент има само шест членове. 

Докладвам ви го за запознаване и за сведение, тъй като, 

предполагам, че още тече процесът по окомплектоване съставите на 

секционните избирателни комисии и не съм запозната с последния 

проект за изменение и допълнение. След  като се запозная, ще 

докладвам допълнително. Засега е само за сведение и запознаване. 

Следващата преписка в тази папка е вх. № ПВР/НС-23-63/1, 

само че тя се намира в папка от вчерашна дата. Това е запитване от 
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госпожа Маркова, която е член на СИК във Великобритания. Доста 

подробно е писмото. Виждам, че е имало коментар по отношение на 

членовете на тази секционна комисия. Те са поискали съставът да 

бъде увеличен от пет на седем. Тъй като с въпроса е запознато и 

Министерството на външните работи, Централната избирателна 

комисия на този етап няма как да вземе отношение по казуса, 

поставен от госпожа М.        . Докладвам ви го за сведение и 

запознаване – преписка с вх. № ПВР/НС-23-63/1 в папка от 

09.11.2021 г. Писмото е от 08.11.2021 г.  

Това би бяха докладите в тази точка, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Надявам се, госпожо Председател, 

да не възприемете отново конструктивно предложение, което ще 

направя и да не коментирате, че се заяждам. 

Нито едно от моите изказвания като член на Централната 

избирателна комисия не е за заяждане с когото и да било, още 

повече с Работна група „Избори“. С Министерството на външните 

работи аз лично съм работила доста дълго. 

Връщам на доклада на колегата Стоянова, ако позволите, 

госпожо Председател, по отношение на ПВР/НС-23-190/1 от 

10.11.2021 г. Предлагам, защото, доколкото виждам, повторно е 

изпратено и председателската резолюция е и до сътрудници извън 

страната. 

Виждам, че е председател на СИК – Рединг, и член на СИК – 

Рединг, че Централната избирателна комисия – може би 

сътрудниците, госпожо Стоянова, имат яснота какво се случва с тази 

СИК и кога ще ги назначим. Може и утре, може и днес, знаете, че 

събираме информация, за да гласуваме наведнъж измененията, които 

се правят в СИК извън страната. 

Предлагам с едно изречение да им отговорим за 

действителното положение, защото нормално е хората, които са част 
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от състава на СИК – Рединг, да се тревожат и да не остават с 

впечатление, че ще този състав може да остане неокомплектован. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, госпожо 

Председател, преписката, за която госпожа Ганчева говори, я 

докладвах за сведение и запознаване и казах, че допълнително ще я 

докладвам, след като извърша проверка по казуса. Това е преписка с 

вх. № 23-190 за СИК – Рединг, и тя е докладвана за запознаване с 

последващ доклад след проверка – може да погледнете назад в 

протокола.  

Преписката с вх. № 04-1-25 е по отношение на подписите на 

допълнителната страница и списъка от Външно министерство, а 

преписката, на която ме прекъснахте за доклада, беше за Уотфорд и 

там спорът е дали комисията да бъдем пет или седемчленна. Спор, 

по  който Централната избирателна комисия към този момент не 

може да вземе отношение. Този въпрос е бил обсъждан преди това, 

Министерството на външните работи е  било запознато. Тази 

преписка е обсъждана на предходни наши заседания, просто 

членовете на комисията продължават да настояват секцията им да 

бъде седемчленна а не пет. Само че броят на членовете сме 

определили с наше решение, за които са проведени консултациите, и 

на които в момента се правят поименни предложения и от Външно 

министерство и от партиите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Стоянова, прекъснала съм 

Ви, защото председателят ми даде думата, иначе не бих си 

позволила да Ви прекъсна. Позволих си да върна на преписка с 

вх. № 190/1/. Ако аз съм се загубила в обсъжданията с оглед бързия 

Ви доклад, моля да ме извините. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: По преписка 190 вече уточнихме, че след 

проверка ще бъде докладвано отново на Комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че за тази 

комисия имаме решение. Това беше с едно писмо за няколко 

комисии. 

Госпожо Ганчева, откъде е очевидно, че няма значение какво 

мисля?! Имах въпрос към докладчика конкретно за тази седемчленна 

комисия. Всъщност колко са членовете, назначени с нашето 

решение? 

За Рединг, госпожо Стоянова, предложих да се извърши 

проверка в нашето решение. Имаме обобщена таблица. Да проверят 

колко са назначените лица и с два реда да им отговорим. Ако ще се 

попълва такава, ще я попълним със следващо решение. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В хода на въпросите и отговорите 

във връзка с предложението, което направих, считам, че няма 

значение дали съставът на някоя СИК извън страната е към 

настоящия момент окомплектован с шест, пет от седем или така 

нататък. Нормално е, след като председател и член ни пишат – моето 

просто предложение, с оглед председателската резолюция, беше 

просто да успокоим хората, да не се тревожат, въпросът на време е и 

предстои да бъде окомплектован съставът. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Разбира се, че ще извърша тази проверка 

и ще докладвам до края на заседанието. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

доклади по точка седма: Доклади по административни преписки. 

Господин Димитров, заповядайте. 

 

Точка 7. Доклади по административни преписки. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Става дума за писмото, което 

трябва да изпратим до главния секретар на Народното събрание, зя 

лицата, които ще работят в изчислителния пункт на Централната 

избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам 

списъкът с предложените лица да бъде изпратен до МВР и ДАНС. 
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След като получим отговор за резултата от извършената проверка, 

да изпратим това писмо на главния секретар на Народното събрание. 

Колеги, моля процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото писмо е с проектен № 

1950, и то е отговор на постъпила покана за среща с делегацията на 

ПАСЕ. 

Предлагам да изпратим писмо до госпожа Т.                                    

К.              , с което ги уведомяваме за тези, които ще присъстват. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

погледнахте ли писмото? Има ли поставени въпроси към 

Централната избирателна комисия? 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Техните програми включват медии, 

участници в смисъл политически партии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този въпрос 

беше обсъждан. Има ли други желаещи?  

Госпожо Стоянова, Вие желаете.  

Освен госпожа Стоянова, има ли други желаещи?  

Господин Войнов, господин Димитров и госпожа Елка 

Стоянова. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 4 (Георги 

Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева и Севинч Солакова). 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият проект на писмо е с 

проектен номер 1959 искаме от „Информационно обслужване“ АД 

да ни дадат информация, която се отнася до разпределението на 
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мъже и жени от кандидатските листи. Това е нещо, за което често ще 

ни питат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване за писмото до „Информационно обслужване“ АД. 

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

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Правя предложение за включване 

на точка „Медийни пакети“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯЕ НЕЙКОВА: Колеги, по 

допълване на дневния ред с нова точка 8а: Медийни пакети. 

Моля, режим на  гласуване за допълване на дневния ред. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме с точка  : Доклади по административни 

преписки. 

Заповядайте, господин Войнов. 

 

Точка. Доклади по административни преписки. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, на сутрешното заседание 

решихме да изпратим писмо до областните управители, на които да 

укажем как да съхраняват флашпаметите – какви пликове трябва да 

бъдат подготвени. Предлагам към това писмо да добавим и указания 

във връзка с Решение № 882 на Централната избирателна комисия, с 

което са приети Приложение № 9-ПВР и Приложение № 13-НС към 

Методическите указания. Да им укажем, че в утрешния ден ще им 

изпратим писмо с файлове на приложенията, които ще бъдат 

разработени от „Информационно обслужване“ АД, които ще трябва 
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да разпечатат и раздадат на СИК, като в писмото ще има 

допълнителни указания, включително и за черновите на тези 

приложения. 

Писмото е в моя папка и ако имате предложения за корекции, 

съм готов да ги отразя. 

ПРЕДДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли 

предложения по текста  на писмото? 

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева); против – няма. 

Колеги, да се върнем в точка 4а със спешен доклад на 

госпожа Георгиева във връзка с приетото Решение № 901, което все 

още не е оформено. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, колеги в моя папка 

можете да погледнете текста, който ви предлагам в Решение № 901, 

тъй като междувременно пристигнаха преписки от две коалиции – 

„БСП за България“ и Демократична България – Обединение, с 

предложения за промени в състава на РИК в Осми изборен район – 

Добрички. 

Можете да видите предложенията, които са описани в 

предложението за решение. 

Предлагам ви, след като освободихме Явор Георгиев 

Централната избирателна комисия да  

„РЕШИ: 

1. Освобождава Живко Пенев Желязков и Галина Славкова 

Тодорова и анулира издадените им удостоверения. 

2. Назначава за членове на РИК в Осми изборен район – 

Добрички: Галина Пеева Пенчева, която назначихме с Решение 

№ 901; Христо Симеонов Симеонов и Върбан Димитров Върбанов. 

На назначените членове да се издадат удостоверения“. 
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Моля да погледнете текста на решението, и ако нямате 

възражения, в този вариант да го пуснем за подпис. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с необходимостта от промени в състава на РИК – Добрич, в първата 

част на заседанието освободихме Явор Минев Георгиев и 

назначихме Галина Пеева Пенчева, но преди оформяне на 

решението постъпиха още две предложения, които тя докладва току-

що.  

Моля да гласуваме предложенията. 

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

Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължаваме с Доклади по административни преписки. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с вчерашния ми 

доклад по сигнал от господин М.           Г.            – вх. № ПВР-22-31-

1, във вчерашна моя папка, беше направено предложение от колегата 

Ганчева да бъде изискано от Министерството на образованието и 

науката тяхното становище по сигнала на господина, което беше 

гласувано с протоколно решение снощи с мнозинство от Комисията, 

поради което в момента в моя папка от днешно заседание има 

изготвен проект на кратко писмо до Министерството на 

образованието и науката с копие до господин М.        Г.            , с 

което изискваме тяхното становище по неговия подаден сигнал. 

Моля да се запознаете и да го одобрим. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Очевидно, вече стана и за тези, 

които ни гледат, а на госпожа Ганчева отдавна е станало ясно, че 

когато тя прави предложение или се заяжда, или се внасят – аз се 

учудвам, че след като има решение на Централната избирателна 

комисия, гласувано, доколкото си спомням, на снощно заседание – 

може да се направи справка от стенографския протокол, то не е 
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изпратено, а в 18,00 ч. отново се внася. Какво ще правим? Ще го 

преразглеждаме ли? Какво ще гласуваме. 

Колеги, за първи път, наистина аз лично нищо не искам да 

кажа, но, очевидно, че се подхожда с особено отношение към моите 

предложения – аз или се „заяждам“, или ги внасяме повторно да ги 

гласуваме. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

това писмо го гласувахме вчера, просто трябва да бъде изпратено. 

В момента никого с никого не се заяжда. 

Трябваше да бъде изготвено и представено за подпис. Няма 

друго какво да се прави. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, не конкретно към колегата 

докладчик, моля да не се възприема като лично отношение, както 

обикновено обичаме в тази ЦИК, всичко да е лично отношение. 

Нека да уточним, ако не ни е ясно, когато някой колега 

направи предложение по Правилника на Централната избирателна 

комисия, различно от това на докладчика, дали когато се гласува 

предложението на другия колега, кой го изготвя. До настоящия 

момент практика в ЦИК е било докладчикът да се съобразява с 

решенията на Централната избирателна комисия. Чувам извън 

микрофон, че докладчикът не е бил съгласен с моето предложение, 

но, доколкото си спомням, то събра необходимото мнозинство. 

Съжалявам, не съм знаела, че аз трябва да си изготвя 

писмото, ако го знаех, то щеше да бъде представено още снощи за 

подпис. 

Другото, може би чисто организационно с оглед три дни до 

изборите – не знаех, че ще обсъждаме този въпрос, но тъй като ме 

касае, не искам да се обсъжда извън микрофон. Това, че някой казва, 

че имало неяснота по отношение на предложена от мен 

формулировка, означава ли, че Централната избирателна комисия с 

две трети мнозинство снощи не е знаела какво е гласувала. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

продължете с Вашия доклад. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка от днешна дата 

ви докладвам вх. № ПВР/НС-22-145-1 Решение № 131 на РИК – 24, 

София във връзка с препратена от нас жалба за произнасяне по 

компетентност от РИК – 24, гласувано с протоколно решение на 

Централната избирателна комисия да бъде препратена жалбата по 

компетентност на РИК – 24, в резултат на което е постъпило 

днешното решение, с което моля да се запознаете: ПВР-22-145, с 

което РИК – 24, са решили да ни препратят обратно по 

компетентност жалбата, ведно с писмените данни към нея. 

Подготвила съм в моя папка проект на писмо до РИК – 24, с 

което ви моля да се запознаете. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

предложения по текста? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам това решение на РИК 

– 131, с което ни се препращат по компетентност документи, които 

ние сме преценили, че са от компетенцията на РИК и сме ги 

изпратили за изпълнение на задълженията им по Изборния кодекс, 

да бъде отменено с наше решение и да им бъде върната преписката 

за произнасяне незабавно и информиране на ЦИК за предприетите 

действия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: И ако приема колегата Матева, да 

допълним, че съобразно Изборния кодекс Централната избирателна 

комисия е тази, която следи за прилагането на закона и указва 

методическо ръководство на основание чл. 57, ал. 1, т. 1. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Приемам направеното предложение. 

Ще подготвя проекта, който ще ви докладвам на утрешно заседание. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега ще го 

докладвате. 
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Колеги, по направеното предложение, което беше възприето 

и от докладчика – да отменим Решение № 131- на РИК – 24, от 9 

ноември 2021 г., като текстът, който госпожа Стоянова ни е 

предложена бъде използван в мотивната част на решението, както и 

предложението на госпожа Ганчева да бъде добавено в мотивите. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Решението е № 903-ПВР/НС/10.11.2021 г. 

Следващ докладчик, госпожа Елка Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам ви преписка с 

№ ПВР/НС-16-14/09.11.2021 г. Намира се в моя папка от днешна 

дата. Това е писмо от кмета на община Крумовград, в което той ни 

уведомява, че след като е изтекъл срокът за подаване на заявление за 

гласуване на избиратели в избирателните списъци за гласуване с 

ПСИК, има няколко въпроса, породени от факта, че е образувано 

досъдебно производство с регистрационен № 101/02.11.2021 г. по 

описа на РУ– Крумовград, поради факта че в избирателните списъци 

за изборите на 11.07.2021 г. са включени лица без ТЕЛК. Получили 

са писмо от РУ, в което им искат документи. Те пишат какви 

документи и кои от тях са предоставени и кои предстои да бъдат 

предоставени. Не можах да разбера досъдебното производство какво 

точно касае. Предполагам, че касае изборите от месец юли, но, 

очевидно, съдържа и искане за предоставяне на документи и във 

връзка с изборите от 14 ноември 2021 г. 

Въпросите, които поставя кметът на община Крумовград, са: 

при съставяне на избирателен списък за гласуване с ПСИК – 

Приложение № 19 (изборните книжа) за изборите на 14.11.2021 г. да 

се включват ли лица без ТЕЛК, но с предоставени медицински 

епикризи от други медицински органи; медицинските епикризи от 



64 

други медицински органи годен документ ли са за включване на 

лица в избирателните списъци за гласуване с ПСИК. 

Предлагам проект на отговор с № 1970 в същата папка от 

днешна дата с мои инициали във връзка с наше Решение № 776 и 

конкретно т. 7. 

Казвам накратко в проекта за отговор, че посочената 

разпоредба възлага на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако служебната 

проверка е неуспешна, да изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, 

удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други 

медицински органи, които установяват, че заболяването на 

избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват 

да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция. 

Видно от формулировката, медицинската документация, с която се 

установяват предпоставките за включване на едно лице в списък за 

гласуване с подвижна избирателна кутия не се ограничава само до 

решения на ТЕЛК/НЕЛК. 

Това е по отношение на въпросите, но във връзка с изборите, 

които предстоят на 14 ноември 2021 г. Тъй като в писмото са 

споменати и предходните, в следващия абзац цитирам и т. 8 от 

Решение № 225-НС/13.06.2021 г. на ЦИК, съгласно която 

медицинската документация, с която се установяват предпоставките 

за включване на едно лице в списък за гласуване с подвижна 

избирателна кутия, не се ограничава само до решения на 

ТЕЛК/НЕЛК. 

Това е проектът на отговор. Ако сте съгласни да го гласуваме, 

ако не сте, моля да чуя коментира, за да ги отразя върху проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

на госпожа Стоянова има ли предложения? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако Комисията прецени, мога да махна 

последният абзац, но според мен е по-добре да го има, тъй като 

съдържа данни. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, предлагам така, както написахме и на кмета на 

община Бяла – документите, свързани с организирането на изборите 

на 14 ноември 2021 г., на всички кметове даваме указания, на всички 

РИК-ове даваме указания. Като дойдат международните 

наблюдатели въпросите винаги в голямата им част са насочени като 

възможности за осигуряване и гарантиране правото на групите, 

които са уязвими – лицата с трайни увреждания. На много 

международни мероприятия представители на Централната 

избирателна комисия точно това сочат като изключително важно 

законодателно решение, че на тези лица българската държава дава 

възможност да гласуват. 

Забележете, избирателите черпят правата си по силата на 

основния закон на страната. Право и задължение на държавата е да 

ги включи в един избирателен списък и да не създаде предпоставки 

за упражняване в нарушение на избирателните права. Това както 

Централната избирателна комисия приема решения, Изборният 

кодекс възлага извършване на проверка след произвеждане на 

изборите и всеки носи своята наказателна отговорност. Да се правят 

проверки в момента на избирателни списъци за изборите на 

14 ноември 2021 г. аз приемам, че няма право кметът на общината в 

момента да предоставя документацията, която е основание за 

вписването на лицата в избирателните списъци. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други 

изказвания? Няма. 

Госпожо Стоянова, по предложението за допълнение към 

писмото? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако ще по политиката на Централната 

избирателна комисия, трябва да намеря писмото, което сме 

изпратили до община Бяла, област Русе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам 

на  гласуване предложението, направено от докладчика, допълнено 

от госпожа Солакова. 
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад в тази точка. В моя 

папка под № ПВР/НС-15-129 има писмо от РИК – Хасково, към 

което има приложено писмо и от кмета на община Хасково до РИК – 

Хасково. С това писмо РИК – Хасково, ни отправя запитване. Има 

проект на отговор на това писмо с проектен номер 1971. Докладвам 

писмото за сведение. След като са сформирали една ПСИК на 

територията на Хасково за гласуване на избиратели с трайни 

увреждания – това по Хронограма и по Изборния кодекс се случва 

до 03.11.2021 г., тъй като избиратели с трайни увреждания, които не 

могат да стигнат до изборните помещения, имат право, ако вече има 

образувана ПСИК, да подават заявления до 8 ноември, когато е 

изтекъл законният срок, е имало постъпили допълнителни 

заявления. Оказва се, че към настоящия момент в общинската 

администрация Хасково има подадени 64 броя заявления, кметът ги 

е информирал за това, и изразил притеснения, че един ПСИК няма 

да може да обслужи 64 адреса. РИК изпраща до нас писмо, с което 

ни пита да вземем отношение дали е възможно след изтичане на 

законоустановените срокове да бъде определена от РИК, 

информирана от кмета на община Хасково, още една ПСИК. 

Проектът на отговор е в моя папка с проектен номер 1971 и 

буквално гласи, че по поставените в писмото въпроси относно реда 

за образуване на ПСИК за предстоящите избори приложимите 

разпоредби са съответните текстове в Изборния кодекс, както и 

приетата с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК  

хронограма за изборите на 14 ноември 2021 г. и разписаното в 

Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на Централната 

избирателна комисия. Това е предложението ми за отговор. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по тази  преписка е много 

трудно да се даде положителен отговор с разрешението с оглед 

текста на закона, както и на решенията на Централната избирателна 

комисия и хронограмата, която определя сроковете.  

Аз бих предложила да помислим, доколкото става дума за 

община Хасково, която чисто териториално сигурно наистина е 

много трудно да бъдат обхванати всички.  

Спомням си много добре, че на територията на Столична 

община, в рамките на два административни района не бяха успели 

колегите от подвижната секционна избирателна комисия да обхванат 

62 избиратели. От тази гледна точка предлагам да помислим може 

ли Централната избирателна комисия да укаже, стига да има 

възможности, и със съдействието на всички политически сили, 

които имат право на представителство в ПСИК, да се сформира 

такава подвижна секционна избирателна комисия. В случай че не 

сме склонни да приемем такова решение, задължително трябва да 

дадем указания кметът на общината да предостави и да създаде 

такива условия – не да даде една трошка, която да обиколи за не 

знам колко време общината и избирателите, а да създаде условия с 

надежден транспорт да успее ПСИК да обиколи всички лица с 

трайни увреждания, за да може да упражнят правото си на глас. 

Не знам каква е  територията на общината, но това не е малка 

община. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Откакто е дошла преписката при мен 

мисля по този въпрос, защото смятам, че проблемът действително е 

обществено значим. Истината е, че формално ние нямаме полезен 

ход в посока на сроковете, разписани в Изборния кодекс, в 

хронограмата и в нашето решение.  
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Абсолютно съм съгласна, че ако бъдат дадени указания по 

отношение на организационния момент в конкретния случай в този 

казус, може би ще постигнат някакъв консенсус на териториално 

ниво. 

Извън горното, може би за следващи избори трябва да 

помислим, когато РИК-овете вземат решенията си за определяне 

броя на ПСИК, тъй като това е в техен прерогатив, може би трябва 

да предвидим в нашето решение, извън предвидения минимален 

брой в Изборния кодекс за образуване на най-малко една ПСИК, 

както сме конкретни в рамките на своите правомощия по отношение 

на други въпроси, да указваме на секционните комисии да 

съобразяват броя на подадените заявления и възможността лицата да 

подават и след предвидения в закона срок допълнително заявления. 

Тоест РИК-овете винаги да имат едно на ум и да предвиждат 

резервен брой допълнителни ПСИК, защото е по-лесно, ако от тях 

няма нужда, да бъдат закривани, отколкото сега в тази хипотеза, 

след като са изтекли законови срокове, да се образува друга. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, искам изрично да 

кажа моето мнение по отношение на тези срокове за образуване на 

секции и назначаване на секционните избирателни комисии. За мен 

те имат организационен характер и не са преклузивни, за да може с 

изтичането им Централната избирателна комисия да не може да 

взима други решения. 

На следващо място, искам да ви кажа, че при приемането на 

решението, РИК не се е съобразила с изискването на закона – при 

наличие на 10 заявления в отделно населено място, да образува 

секция. Забележете, противник съм да наричам изборните органи 

изборна администрация и негодувам всеки път, но сега ще кажа, че 

заради административни решения, в  крайна сметка ще се окаже, че 

неблагоприятните последици са за избирателите.  
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Тези избиратели няма да могат да упражнят правото си на 

глас точно заради грешки на административни органи. Това е 

недопустимо.  

Предлагам да укажем на РИК, в случай че приеме решение, 

да се образува ПСИК. 

Уважаеми колеги, правя отделно предложение, което да 

замести това писмо, и да кажем, че РИК, в случай че приеме 

решение за образуване на секция, съвместно с кмета незабавно да 

организира назначаването на ПСИК. 

Това е отделно предложение, което да замести проекта на 

отговор. В случай че това мое предложение не получи необходимото 

мнозинство, тогава предлагам към проекта, изготвен от колегата 

Стоянова, да допълним, че на кмета на общината следва да се 

възложи да се създаде такава организация, която да даде възможност 

ПСИК да обхване всички избиратели, включени в списъка на тази 

подвижна секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Не знам как е по правилник. Разбирам 

абсолютно всички аргументи, но продължавам да смятам, че ние сме 

обвързани с разпоредбата на Изборния кодекс, с нашите решения и с 

хронограмата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Възприемаш ли 

предложеното от госпожа Солакова? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Смятам, че няма такава опция. 

РОСИЦА МАТЕВА: Да им предложим да започне изборният 

ден с един час по-рано. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това може да се 

направи по Изборния кодекс. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кметът да направи предложение – 

един час по-рано да започне изборният ден. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от 

обсъждането на този въпрос, проектът, който ни предлага 

докладчикът, допълнен. 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Стоянова с 

направеното допълнение – началото на изборния ден да започне 

един час по-рано. 

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, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева в Доклади по административни 

преписки. 

Определям господин Димитров да води заседанието. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх. 

№ ПВР/НС-15-141/10.11.2021 г., с което от РИК – Сливен, ни е 

изпратено Решение № 125-НС/10.11.2021 г. за заличаване 

регистрация на кандидат за народен представител, а именно на 

Юрий Христов Янков, регистриран под № 1 в кандидатската листа 

на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“. Кандидатът е 

починал. 

Предлагам ви да гласуваме изпращането на две писма: едното 

до „Информационно обслужване“ АД, с което да им укажем да бъде 

заличен в системата cik.is-bg.net кандидатът под № 1 в листата на 

ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ и ако бъдат подадени 

преференции при гласуването за, него, те да бъдат отчетени за 

кандидатската листа. 

Второто писмо до РИК – 21, Сливен, с което да им укажем по 

подходящ начин да информират СИК, че в предизборния ден следва 

да зачертаят името на кандидата в закачените пред изборното и в 

изборните помещения в секциите за гласуване с хартиени бюлетини, 

да зачертаят името на кандидата. 

Предлагам ви да гласуваме тези две писма. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, има ли различни мнения от изложеното от госпожа Матева? 

Ако няма, предлагам с протоколно решение да одобрим 

съдържанието на писмата. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като не съм сигурна дали днес ще 

стигнем до точка: Доклади по дела, жалби и сигнали, да ви 

докладвам Решение № 64-16, което вчера беше публикувано на 

интернет страницата на Административен съд – София-град, по 

административно дело 10279/2021 г., с което отхвърля жалбата на 

представляващия Инициативен комитет за издигането на Бойко 

Йорданов Атанасов за независим кандидат за народен представител, 

регистриран в 24 Изборен район. 

Докладвам ви това решение за сведение, но доколкото то е 

окончателно и е свързано с кандидатските листи, въведени в 

машините, както и в отпечатаните хартиени бюлетини за този 

изборен район и във връзка с взетото сутринта протоколно решение, 

изпратено на „Информационно обслужване“ АД с писмо 

изх. № ПВР/НС-00-109/10.11.2021 г. да изпратим ново писмо на 

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги информираме, че 

следва да заличат в системата cik.is-bg.net независимия кандидат за 

народен представител в 24 изборен район Бойко Йорданов Атанасов 

и в случай че при гласуването на 14 ноември както в секциите с 

машинно гласуване, така и в секциите за гласуване с хартиени 

бюлетини, ако бъдат подадени гласове за независимия кандидат 

Бойко Йорданов Атанасов, при въвеждане в базата данни с 

резултатите от изборите, тези подадени гласове да бъдат отнасяни 

към избор „не подкрепям никого“. Едновременно с това да изпратим 

писмо и на РИК – 24, да укаже на СИК в предизборния ден да бъде 

зачертано името на кандидата от кандидатските листи. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, мнения или коментари по предложените текстове на писма? 

Предлагам да гласуваме текста на двете писма. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма. 

РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам за сведение и запознаване: 

вх. № ПВР/НС-03-18/10.11.2021 г. ни е изпратено 

Решение № 775/10.11.2021 г. на Министерския съвет за определяне 

на условията и реда за съхранение на устройствата за машинно 

гласуване.  

Припомням, че с изходящо писмо съгласувахме текста на 

решението – той е същият. Докладвам го за запознаване, утре ще ви 

предложа да обсъдим проект на договора от „Карго-партнер“ за 

съхранение на устройствата. Даден е на юристите за становища и 

предложения, ако е необходимо.  

Последният ми доклад. Сутринта ви докладвах писмо от в-к 

„Труд“ с въпроси. Подготвен е отговор, който може да видите в 

папка с мои инициали. Моля ви да се запознаете. Отговорът е 

подробен и обемен, но отразява действителните клаузи на 

сключените договори. Само бих предложила в предпоследния абзац 

– „съгласно този договор „Сиела Норма“ АД се задължава 

технически да поддържа СУЕМГ и да отстранява дефектите на 

всичките СУЕМГ за съответните видове избори, като при наличие на 

дефектирали устройства от предходни избори, следва да уведоми 

доставчика…“ да добавим: „при подготовка на СУЕМГ за изборите 

на 14 ноември 2021 г. до момента „Сиела Норма“ АД не ни е 

уведомила за дефектирали устройства“. След последния абзац да 

добавим, че ЦИК не изисква доставка на допълнителни устройства, 

извън договорените. 
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Мисля, че по този начин отговаряме на зададените въпроси от 

в-к „Труд“. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, има ли мнения по така подготвения отговор? 

Господин Чаушев, имате думата. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че ясно трябва да се подчертае, че 

„Информационно обслужване“ АД има след изборите на първа, 

втора дата, а не по време на произвеждането на изборите. И съгласно 

нашите Методически указания чаркове в машините не се подменят, 

просто се спира гласуването, поради което са несъстоятелни 

твърденията, че те били за гаранционно обслужване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да 

обърна внимание, че  това не е въпрос, зададен от в-к „Труд“. 

РОСИЦА МАТЕВА: Исках да поясня, че въпросите не са по 

време на избори, колега Чаушев, а са преди изборите и въпросът във 

връзка с гаранционното обслужване е: задължена ли е фирмата 

„Сиела Норма“ АД да осигури резервни части и резервни машини за 

гласуване; информирани ли сме за внос на машини за гласуване и 

изисквани ли са допълнителни машини, извън обществени поръчки, 

както и включена ли е точка в договора със „Сиела Норма“ АД за 

поддръжка на машините. 

В този смисъл аз направих допълненията, които ви 

предложих преди малко, че всъщност включена е точка – те правят 

профилактика на машините, но във връзка с профилактиката на 

машините и подготовката им за изборите на 14 ноември, те не са ни 

уведомили дали има дефектирали устройства. По-скоро няма, след 

като не са ни уведомили. Знаете, че в договора, сключен за 

логистиката, ако има дефектирали устройства, те трябва да ни 

уведомят от коя партида са, за да бъде активирана от Централната 

избирателна комисия гаранционната поддръжка. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Има думата госпожа Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: С оглед докладваното от колегата 

Матева, считам, че може би е по-добре колегата Войнов да докладва 

писмото, с което в работен порядък се запознахме, защото, считам, 

че има свързана информация с оглед поставените въпроси и 

отговорът, който ще изпращаме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Господин Чаушев, заповядайте. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще кажа: има време, има пространство, 

има хора във време и пространство, а има и контекст. Моето 

изказване беше именно във връзка с развилата се ситуация – да не си 

мислим, че ако отговорим формално, няма да има допълнителни 

въпроси. Не, ще има! Поради което добре е да се изясняваме 

изначално, а после да не се чудим какво става. Това бяха моите 

уточнения. Защото наистина има, както казват философите, всичко 

тече и има една допълнителна информация, която сега ще я чуем 

допълнително. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Очевидно, че има последващо развитие. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Правилно! Няма какво да си затваряме 

главите. Сега, след малко ще стане нещо друго, така че да се 

уточняваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не 

знам дали трябва да се отговаря на въпроси, които не са зададени, но 

те са свързани – това е целият проблем. 

Предлагам да отложим гласуването на този текст и да 

попитам господин Войнов кога ще докладва писмото от „Сиела 

Норма“ АД? 

Давам думата на госпожа Солакова в точка седма: Доклади 

по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

отговор от изпълнителния директор на болница „Лозенец“ с 

приложен списък на екипите, които поемат дежурство от 19,00 ч. на 

14 ноември 2021 г. Графикът е до 18 ноември 07,30 ч. Докладвам ви 
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го за сведение, ще се предостави на администрацията, за да се 

осигурят помещения, за да бъдат уведомени всички. 

Докладвам ви писмо, което при получаването му ви го 

докладвах за запознаване, от секретаря на община Силистра във 

връзка с формуляри, бюлетини, които те съхраняват в общинската 

администрация, във  връзка със сроковете за съхранение с оглед 

осигуряване на пространство и място за съхраняване на новите 

изборни книжа и материали от предстоящите избори – проектен 

отговор на писмо с вх. № ПВР/НС-04-32/04.11.2021 г. е във 

вътрешната мрежа, в папка с моите инициали, с уточнението 

съобразно Изборния кодекс. По отношение на експертизата на 

документите и архивирането им, тук се включва и унищожаването 

на оценените като не-ценни документи, което се извършва при 

условията и по реда на Закона за националния архивен план и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането, като указанията 

на Териториален архив – Силистра, са задължителни. 

Моля да го гласуваме. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, предлагам да гласуваме писмото, което току-що беше 

докладвано, а в основната част, когато се присъедини към нас 

председателя на Комисията. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от община Стара 

Загора сме получили писмо относно срока за съхранението на 

изборните книжа и материали – вх. № ПВР/НСІ6-26-42/10.11.2021 г. 

Докладвам ви го за сведение. 

Получили сме копие от писмо от главния секретар на 

Министерския съвет, адресирано до областните управители, към 

което е приложено копие от наше писмо във връзка с отпечатването 



76 

на Приложение № 9 и Приложение № 13 към Методическите 

указания. В тази връзка колегата Войнов докладва писмо, което да 

изпратим до всички заинтересовани лица, включително до 

областните, на които това е възложено. Ще има продължение в 

утрешния ден по този въпрос. 

Докладвам ви за сведение и писмо с вх. № ПВР/НС-15-

121/08.11.2021 г. с приложена заповед на кмета на Столична община. 

С тази заповед се определя екип във връзка с получаването на 

изборните книжа и материали, извършване на проверка и 

разпределение за РИК на територията на столична община. 

Уважаеми колеги, във връзка с гласувано писмо до всички 

РИК до 10,00 ч. на 12 ноември 2021 г., петък, да ни изпратят по 

електронната поща информация за броя на образуваните подвижни 

секции, образувани по реда на Решение № 831-ПВР/НС/29.10.2021 

г., както и за броя на избирателите, включени в избирателните 

списъци на тези секции. Става дума за лицата, поставени под 

карантина и изолация по смисъла на Закона за здравето, да получим 

тази информация от всички РИК. 

Моля да видите текста – гласувано е писмо. 

Докладвам ви за запознаване указания относно приемане на 

книжата и материалите от РИК от ЦИК от изборите на 14 ноември 

2021 г. Ще бъде обсъдено, заедно с оперативния план, както и с 

писмото до РИК за осигуряване на най-добрата организация на 

приемането, за да може да се изпълни условието в срок да се обяви 

резултатът, както и да се организира отпечатването на хартиените 

бюлетини и подготовката на машините за евентуален нов избор. 

Засега приключих. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Благодаря Ви, госпожо Солакова. 

Преминаваме към точка: Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Господин Баханов, заповядайте. 

 

Точка . Доклади по дела, жалби и сигнали. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във 

вътрешната мрежа има папка с мои инициали може да видите жалба 

до Централната избирателна комисия с копие до РИК – Русе, копие 

до ръководството на БНТ, копие до РТЦ – Русе, с вх. № ПВР/НС-1-

31/10.11.2021 г. 

Жалбата е от Петър Иванов Иванов, водач на листата на 

регистриралата кандидати за изборите партия БНС-НД и 

упълномощен от ръководството на БНС-НД. 

Жалбата е относно нарушаване на нормите на Изборния 

кодекс от РИК – Русе, РТЦ – Русе, при провеждане на 

предизборната кампания. 

„Уважаема Комисия подавам настоящата жалба по чл. 149, 

ал. 1 и 2 от Изборния кодекс за нарушение на предизборната 

кампания от РИК – Русе и РТЦ – Русе. 

Счита, че РИК –  Русе и РТЦ – Русе не са осъществили 

изискванията на чл. 146, ал. 3– жребий при определяне реда за 

участие в диспутите в Русе. На първата поредица диспути са 

участвали избрани, очевидно не чрез жребии партии – БСП, ГЕРБ, 

ИТН, ВМРО без нито един от непарламентарните и нови участници 

в тези избори, чийто състав по формулата за комбинации на 5 от 29 

участници по теорията на вероятностите е абсолютна нищожна – 

около 1:15 млн. 

Счита, че поканването на участниците в диспута и 

предварителният разговор с тях относно темата на диспута и други 

се осъществява избирателно и той като водач на листата никога не е 

канен в диспута, в който по закон би трябвало да участва. Без да 

коментира причините уведомява Централната избирателна комисия 

и ръководството на БНТ, че няколко диспута в Русе са били 

провалени от водещия. Участниците в тях напуснали студиото. 

Провеждането на диспутите е компрометирано в нарушение на 

нормите на Изборния кодекс. Диспутът, който по дефиниция 

представлява публичен спор – прение, според речника на БАН, не се 

провеждал като диспут, а предаването се изражда в прогимназиално 
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задаване на въпроси. Диспутът не е между участници според 

нормата на чл. 146, ал. 2, а е глуповат диалог на водещия с всеки 

един от участниците поотделно, което не е предвидено от 

законодателя в Изборния кодекс. Отношението на водещия към 

някои от участниците не отговаря на нормите за предаване по 

националната телевизия. 

С оглед на изложеното, накрая желае да вземем 

необходимите конкретни мерки в рамките на предвидения в чл. 149, 

ал. 4 от Изборния кодекс срок, предстоящият диспут на 11.11.2021 г 

в РТЦ – Русе, да бъде проведен според закона. 

Второ, да се наложат или предложат съответните наказания 

или други мерки спрямо провинилите се институции, длъжностни 

лица от РИК – Русе, и РТЦ – Русе. 

Уважаеми колеги, считам, че жребият за участие в 

предизборни диспути съгласно Изборния кодекс се провежда за 

Регионалните телевизионни центрове в съответната РИК. 

Независимо от този факт, господин Иванов е изпратил жалбата до 

Централната избирателна комисия. Предлагам да препратим жалбата 

по компетентност на РИК – Русе, и да изискаме от тях съответното 

становище с указание да се спазва точно Изборния кодекс. Считам, 

че РИК – Русе е компетентен в случая да предприеме необходимите 

действия за преустановяване, ако има такива действия, от страна на 

регионален телевизионен център – Русе, в нарушение правилата на 

Изборния кодекс относно предизборната кампания, и в частност, 

участие на кандидатите в различни форми на предизборна кампания. 

Това е предложението ми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: 

Колеги, мнения по предложението да се изпрати до РИК – Русе, по 

компетентност, с указанията, които господин Баханов докладва? 

Няма. 

Предлагам да гласуваме извършване на проверката. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

В тази точка доклад има и госпожа Ганчева. 

Имате думата, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с 

вх. № ПВР/НС-20-50/09.11.2021 г., като той ни е препратен от 

Съвета за електронни медии. Сезирани сме за преценка в рамките на 

нашата компетентност дали е спазен чл. 183, ал. 4 от Изборния 

кодекс, а именно накърняване добрите нрави на кандидат относно 

платен агитационен материал на кандидата за президент господин 

Веселин Марешки. 

Аз съм се запознала с материала. Не предлагам сега да 

вземем решение, защото моето становище е, че не се съдържа призив 

за подкрепа или неподкрепа на кандидат във връзка и с разпоредбите 

на чл. 183, ал. 4, предвид което ще ви предложа да оставим за 

сведение този сигнал. Към момента го докладвам за запознаване и 

ще го върна на доклад, ако искате и сега. Това ще бъде моето 

предложение. 

В материала, с който сме сезирани, се преразказва какво е 

казал някой, изказва се лично мнение, но по мое мнение не е налице 

хипотезата на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби – призив за 

неподкрепа на определен кандидат. Не предлагам проект на 

решение, с което да се установи нарушение на чл. 183, ал. 4 от 

кандидата господин Веселин Марешки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

заповядайте. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило 

писмо от СЕМ с вх. № ПВР/НС-20-51, с което ни е представен и 

видеоматериал, също е качен в моята папка от днешна дата, за 

преценка по компетентност относно спазване на разпоредбите на чл. 

183, ал. 4 от Изборния кодекс. В писмото е посочено: относно 

забраната за използване на националното знаме на Република 

България в агитационен материал. 
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Към настоящия момент ви докладвам за запознаване – да 

прегледате представения видеоматериал. Той съдържа изявление от 

господин Каракачанов в качеството му на регистриран кандидат в 

листата за народни представители. След като се запознах с 

материала, смятам, че това е обръщение към политическите партии и 

техните кандидати, участващи в предизборната кампания. Считам, 

че в него не се съдържа призив за подкрепа или неподкрепа на 

кандидат в предстоящите избори, поради което считам, че не попада 

в категорията на определена от закона със съответната легална 

дефиниция предизборен агитационен материал, поради което 

считам, че в тази връзка не може да бъде установено твърдяното 

нарушение. 

Моля да се запознаете също с видеоматериала. В заглавието 

на файла е посочен времевият диапазон, в който е изложението на 

кандидата в програмата. При следващия доклад да обсъдим какво е 

мнението и на останалите членове на Комисията и дали това ще 

остане само за сведение. 

Предлагам да се запознаете с видеоматериала, като моето 

становище е, че в него не се съдържа призив за подкрепа или 

неподкрепа на кандидат. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте в Доклади по административни преписки. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ПВР/НС-25-6/3 и 4 от 

БТВ Медия груп са получени отчетите за излъчените материали от 

разяснителната кампания за периода от 1 до 7 ноември 2021 г. 

Докладвам за сведение на Комисията приложените таблици със 

съответния брой излъчвания и за приобщаване към договора по 

изпълнение на дейностите, предвидени в него. 

С вх. № МИ-06-6-95/05.11.2021 г. от кмета на община 

Исперих е изпратено писмо с приложени към него заповед за 

назначаване на комисия и протокол за извършените действия от 

същата по отваряне на запечатано помещение в общината. 

Докладвам за сведение на Комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте в точка: Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме 

писмо от министъра на здравеопазването с вх. № ПВР/НС-04-

17/10.11.2021 г. относно произвеждане на избори за президент и 

вицепрезидент. Може би е добре да ви го докладвам само за 

запознаване към настоящия момент. Предлагам след обсъждане на  

работна група да изпратим отговор. 

Колеги, във вътрешната мрежа е докладна записка с вх. 

№ ЦИК-09-452/10.11.2021 г. от директора на дирекция 

„Администрация“ в изпълнение на вътрешните правила за 

сключване, изпълнение и отчитане на  договорите по ЗЗД се 

представя тази докладна записка с предложение с външните 

сътрудници, чийто списък е одобрен от Централната избирателна 

комисия да се сключат граждански договори. В проекта на договора 

е предвидено изпълнението на дейности в два периода – за изборите 

на 14 ноември 2021 г. и произвеждането на нов избор за президент и 

вицепрезидент на 21.11.2021 г. Изплащането на възнаграждението е 

въз основа на протоколно решение на Централната избирателна 

комисия за приемане на работата на тези сътрудници. 

Дейностите са следните: от 14 ноември 2021 г. до 17 ноември 

2021 г., включително и от 21 ноември 2021 г. до 24 ноември 2021 г. 

По сроковете може да имаме корекции, доколкото ние ще трябва да 

приемем всички предоставени на Изчислителния пункт към 

Централната избирателна комисия протоколи на секционните 

избирателни комисии за повторно въвеждане, както и протоколите 

на районните избирателни комисии за въвеждане. В този смисъл, 

след приключване на работата на Изчислителния пункт, 

Централната избирателна комисия точно с помощта на тези 

сътрудници ще получи обратно тези протоколи. 

Колеги, възнаграждението е така, както Централната 

избирателна комисия обсъди и прие, така е предвидено в 

представения и приложен проект на договор.  
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Аз ви предлагам да утвърдим списъка на сътрудниците, 

приложен към докладната записка, да утвърдим проекта на договор, 

както е приложен към докладната записка, да приемем решение за 

сключване на граждански договори с техническите сътрудници и да 

упълномощим председателя да подпише договорите. Необходимите 

средства като прогнозен размер на финансовите средства, без 

осигурителните вноски от възложител, е до 132 хил. лв. Тези 

средства са предвидени в план-сметката за произвеждане на 

изборите и ще бъдат изплатени от този бюджет. 

Моля за протоколно решение по тази докладна записка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? 

Моля да гласуваме това предложение и да одобрим 

предложението за договор, който да бъде сключен със сътрудниците, 

които ще подпомагат работата на Централната избирателна комисия. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, втората докладна записка е с 

предложение за сключване на граждански договор със служители от 

Народното събрание, които подпомагат дейността на Централната 

избирателна комисия. Докладната записка е с вх. № ЦИК-09-436-

1/10.11.2021 г.  

Получили сме писма от ръководителите на звено 

„Информационни и комуникационни системи“, дирекция 

„Управление на собствеността“, отдел „Административни 

обслужване“, дирекция „Парламентарна канцелария“ – това са 

полиграфисти, служители от поща, куриери, пропуски и от сектор 

„Квестори“. Списъкът съдържа информация за дейностите на тези 

служители от Народното събрание, които ще изпълняват такива 

дейности въз основа на сключените договори в периода до 

обявяване на резултатите и приключване на работата по приемането 
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на документите след първия избор на 14 ноември 2021 г. за 

президент и вицепрезидент и за народни представители, и 

евентуално нов избор за президент и вицепрезидент. 

Предложението е договорите на служителите с изключение 

на сектор „Квестори“ да е от 12 ноември 2021 г. до 30 ноември 2021 

г., а за служителите от сектор „Квестори“, договорите да са периода 

от 13 ноември до 17 ноември 2021 г. и съответно от 21 ноември 2021 

г. до 24 ноември 2021 г.  

Средствата са по план-сметката. Необходимите средства без 

осигурителните вноски от възложителя са на стойност 68,550 лв. 

Приложен е списъкът на служителите с цялата справка, която беше 

предмет на обсъждане и на работната група с поименно посочени 

функциите, които ще се възлагат. Приложен е проект на договор, 

представен е и контролен лист от финансовия контрольор.  

Предлагам да одобрим така направените предложения в 

докладната записка. С протоколно решение да одобрим списъка на 

служителите от Народното събрание, с които да се сключат 

граждански договори; да одобрим проекта на договор, приложен към 

докладната записка и да упълномощим председателя да подпише 

договорите за Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по направения доклад? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Колеги, пет минути за проветряване. 

 

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с бърз доклад по Медийни пакети. 
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Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

Първият договор е с вх. № НС-24-80, сключен между ПП 

„Правото“ и Телевизия „Евроком“ на стойност 9541,80 лв.  

Предлагам да одобрим договора. Това е краят на пакета на 

ПП „Правото“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

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

24-811, сключен между „Продължаваме промяната“ и изпълнител с 

Портал.бг. Сумата, на която е сключен този договор, е 19,680 лв. с 

ДДС и се отнася до няколко сайта, един от които е „Портал“. 

 Предлагам да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият договор е с вх. № 

ПВР-24-246 и е сключен между партия „Атака“ и радиокомпания 

„Си Джей“, която всъщност представлява БТВ радио. 

Стойността на договора е 901,89 лв. с ДДС. 

Моля да одобрим този договор. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, 
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Отново имаме договор с вх. № НС-

24-812, сключен между ПП „Атака“ и радиокомпания Си Джей, 

което е БТВ радио. 

Стойността е 984,74 лв. 

Моля да одобрим този договори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме този договор. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният договор, който искам 

да докладвам тази вечер, е с вх. № НС-24-813 между ПП „Атака“ и 

БТВ Медия груп – този път оригиналната телевизия, а не нейното 

радио, предлагат да одобрим договор на стойност 7527,17 лв. с ДДС. 

Сумата е налична. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

одобрим този договор. 

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

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

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Колеги, продължаваме с доклад на господин Войнов по точка 

първа от дневния ред във връзка с приетото решение, което все още 

не е оформени и подписано, така че можем да направим съответните 

корекции по него с оглед улесняване на неговото прилагане. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в моя папка може да 

видите проекта под номер 897. Това е решението, което приехме за 

изменение и допълнение на Решение № 823. Сега предлагам тези 

изменения и допълнения, които приехме със сутрешния ми доклад, 
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да бъдат включени в цялостното решение за опаковането, както го 

виждате, като да включим и т. 40 към решението, а именно, че се 

отменя Решение № 823-ПВР/НС/29.10.2021 г. и това да бъде 

решението, с което заменяме решението за опаковане. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания. 

Да гласуваме предложението, направено от господин Войнов, 

с което отменяме Решение № 823 с приетото Решение № 896, което в 

пълнота съдържа всички въпроси, свързани с опаковането и 

предаването на книжата и материалите от СИК на РИК и на 

общинската администрация в изборите на 14 ноември 2021 г. 

С този текст Решение № 896 ще бъде оформено финално, ще 

бъде подписано и публикувано на страницата на Централната 

избирателна комисия. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

 Продължете с точка втора: Машинно гласуване. 

 

Точка 2. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви постъпило писмо с вх. № 

ПВР/НС-954/10.11.2021 г. Писмото е от прокуратурата на Република 

България и с него повторно ни питат, че не сме отговорили на 

запитването във връзка със 150-те броя СУЕМГ на територията на 

летище София, като ни напомнят, че е било указано, че наш отговор 

е следвало да постъпи в спешен порядък. В тази връзка незабавно 

искат да отговорим на тяхното запитване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на господин Войнов, ще допълня, че беше извършена 

проверка дали сме предоставили отговор в указания срок. Отговорът 

е предоставен на ръка на куриер на Софийска градска прокуратура. 
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Така че, ако ще отговаряме, ще изпратим екземпляра, с който сме му 

връчили нашия отговор в указания в първото писмо срок. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Подготвен е отговор, че Централната 

избирателна комисия е отговорила с писмо с изх. № ПВР/НС-

96/08.11.2021 г., което се състои от един лист. Същото е връчено на 

ръка на куриер при Софийска градска прокуратура. Приложено ви 

изпращаме отново отговор. В този смисъл е писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Извинявайте, 

колега Войнов, помислих, че повторно ще предоставяме същата 

информация все едно не сме изпълнили указанията. 

Вашето писмо пояснява, че ние сме изпълнили указанията в 

срок. 

Колеги, моля да гласуваме това писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Понеже в публичното пространство се 

разпространяват най-различни твърдения по отношение на тези 

машини, бройките, къде са разположени в пространството и така 

нататък. Веднъж разбрахме, че са на „Сиела Норма“ АД, после 

разбрахме, че са на Смартматик, после разбрахме, че са и в процес 

на придобиване от Смартматик към „Сиела Норма“ АД.  

Сега ще центрирам и ще попитам: тези 150 в крайна сметка 

на летището ли са, освободени ли са, или къде се намират, ако имаме 

информация? Очевидно, нямаме информация. Това беше за 

хвърчащите твърдения из медийното пространство, за които 

Централната избирателна комисия в крайна сметка няма 

информация за разполагане на вещи в някакви складове и така 

нататък поне за тези 150 машини. 

Ние искахме да не се освобождават. Това имах предвид за 

уточнение. Ние искахме да не се освобождават! 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че нямаме 

обратна информация по този въпрос. 

ЕРГАН ЧАУШЕВ: Добре е в крайна сметка Централната 

избирателна комисия да не е като фуния – да обира абсолютно 

всичко. ЦИК прави възможното към настоящия момент по 

отношение на информацията към тези машини. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с казаното от колегата 

Чаушев – на мен не ми е известно, ако някой от колегите знае, или е 

входирано във вътрешната мрежа, дали има отговор на писмото, 

което предложих на вчерашното заседание до „Сиела Норма“ АД да 

ни предоставят информация относно това колко машини има извън 

обществените поръчки и които са предназначени. Къде се намират, 

място, предназначение, тъй като освен тези 228 и тези 150, за които 

се каза, чухме от изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД по 

медиите, че има още 38, с което машините ставали над 400. В 

момента и Централната избирателна комисия, която организира 

изборите, няма абсолютно никаква информация колко машини извън 

тези, които са по обществените поръчки и които са предназначени за 

гласуване и за разяснителна кампания, има на територията на 

Република България. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов, 

при господин Войнов има разпределено писмо, постъпило от „Сиела 

Норма“ АД, в отговор на наше писмо. При неговия доклад ще видим 

дали е във връзка с въпроса, който Вие поставихте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо от 

„Сиела Норма“ АД с вх. № ПВР/НС-23-230/10.11.2021 г. С него ни 

информират за три неща: първо, ни пишат: във връзка с изпълнение 

на т. 1, буква „а“ от Договор № 34 и молят в спешен порядък да 

получат серийните номера на машините, доставени от 

„Информационно обслужване“ АД, за да могат да направят карго 
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застраховка на машините при транспортирането им от склада до 

секциите и обратно. 

Второ, в отговор на наше писмо, с което отправихме 

запитване петте лица с чуждестранен произход каква конкретна 

работа ще осъществяват в склада, за да искат разрешение за достъп 

до тях, те ни уведомяват, че посочените от тях лица, в това число           

Ф.         Г.         и А.             Р.  ще извършват работа по 

осъществяване на качествен контрол, както и следене и управление 

на рисковете при изпълнение на дейностите в склада. 

По-съществен е третият въпрос, който поставят: информират 

ни в отговор на наше писмо от вчера с изх. № 23-213, че в склад на 

„Сиела Норма“ АД, намиращ се на територията на ВТУ „Тодор 

Каблешков“ в София, се намират 199 машини, като тяхното 

предназначение е да се осигури 36 месечна поддръжка по Договор 

№ 1 от 6 февруари 2021 г. 

Освен това в контейнера на паркинга на „Карго-партнер“ има 

228 машини и молят в най-спешен порядък да им бъде разрешено да 

използват тези запечатани машини. В противен случай, считат, че 

възложителят не оказва дължимото съдействие на изпълнителя да 

осигури 100%-ова работоспособност на машините по договора. 

От резервните машини имат необходимост да използват 

различни компоненти, а именно картови четци, принтерни 

устройства, екрани и други компоненти. 

Прилагат списък на установени проблеми от различен 

характер, които има нужда да бъдат отстранени, като прилагат 

списък със 139 номера на машини, като отбелязват, че проблемите в 

тези машини са 50 броя щипки за панели, 70 броя принтери и 19 

броя картови четци. Молят да приемем настоящото известяване за 

настъпили проблеми с изброените машини. 

В заключение молят да им бъде разрешено да използват 

цялото налично количество от 427 резервни машини. Твърдят, че 

тази бройка е съотносима към настоящия момент, тъй като са 

тествани и инсталирани около 5 хиляди машини от общото 
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количество и пишат, че в този смисъл, за да ремонтират тези 

машини, както и за да осигурят гаранционно останалите около 

12 400 машини, молят да им бъдат разрешено да ползват 427 

резервни машини. 

Искам да взема отношение по първата част на писмото. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

извинявайте, имам един въпрос, слушайки Вашия доклад, по 

отношение на 228-те машини. В това писмо съдържа ли се 

информация за машините, които бяха предназначени за Грузия и за 

Албания? Това беше първоначалното писмо, с което „Сиела Норма“ 

АД искаше да разрешим тези машини да бъдат предадени на „Сиела 

Норма“, за да бъдат използвани с демонстрационна цел във връзка с 

машинното гласуване в Грузия и в Албания, както и за дейности 

между Смартматик и „Сиела Норма“ АД, несвързани с изборите в 

България. Сега ни се представя съвсем друга причина за тези 

228 машини, въз основа на която искат от нас ползването на тези 

машини. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: За тези 228 машини те са ни отговорили с 

писмо от 3 ноември, но сега се оказва, че 228 плюс 199 машини 

прави точно 427 машини, които те твърдят, че са за гаранционна 

поддръжка, тоест не са предназначени за Грузия, Албания или за 

където и да било другаде. 

Да се върна на т. 1 от тяхното искане. Те твърдят, че не 

разполагат със серийните номера на машините, доставени от 

„Информационно обслужване“ АД, въпреки че с приемо-

предавателен протокол между Централната избирателна комисия и 

„Сиела Норма“ АД от 4 юли тази година Централната избирателна 

комисия е предала на „Сиела Норма“ АД за използване на изборите 

на 11 юли 2021 г. тези 1637 броя машини с приложени серийните 

номера на тези машини, като представител на „Сиела Норма“ АД се 

е подписал на този приемо-предавателен протокол, както и от всеки 

лист, където са серийните номера на тези машини. 
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Във връзка с това предлагам да изпратим писмо на „Сиела 

Норма“ АД, с което да ги уведомим, че серийните номера на 

машините, доставени от „Информационно обслужване“ АД, се 

съдържат в подписания на 4 юли приемо-предавателен протокол 

между ЦИК и „Сиела Норма“ АД, с който Централната избирателна 

комисия е предала 1637 СУЕМГ на „Сиела Норма“ АД. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, считам, че вече тук 

придобива не знам какви размери този проблем. Поне за мен не 

става ясно към момента какви и къде машини има извън предмета на 

поръчките. Веднъж 228 машини бяха предназначени за 

демонстрационни упражнения за Грузия и Албания. Сега казват, че 

тези 228 машини са били резервни. Отделно, доколкото знаем, има 

150 машини на летище София. Сега има 199 машини, които са на 

територията на ВТУ „Тодор Каблешков“ в София. 

Не мога да разбера колко машини има. В момента ние като 

Централна избирателна комисия и като орган, който следи за 

законосъобразното протичане на изборите, предвидено с машинно 

гласуване, не знаем какви машини има, колко са и за какво ще се 

използват. Мисля, че мотивите, посочени в писмото, са абсолютно 

несериозни – да бъдат освободени тези 228 машини, както желаят, 

да се извърши гаранционна поддръжка. Изборите са в други ден. Те 

тепърва от тези 228 машини ще  ремонтират машини, 

предназначени, за да се изпращат по секционните комисии в събота, 

в петък? Това ли означава това нещо? Това е несериозно. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Надявам се тези 

машини извън страната да не пътуват заедно. 

Господин Баханов, във връзка с Вашия въпрос преди 

изказването Ви, направихме проверка в деловодната система – това 

писмо е в отговор на писмото, за което попитахте дали сме получили 

отговор. 

Господин Войнов и след това господин Димитров. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с въпроса на колегата Баханов, 

в това писмо не става въпрос за тези 150 машини. Става въпрос само 

за тези 228, които са до склада на „Карго-партнер“ отвън на 

паркинга, плюс тези 199 машини, които са новите. Сборът е 427, за 

които става въпрос в края на писмото и искат тяхното 

освобождаване. За другите не става въпрос в това писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

категорично трябва да се уточни от „Сиела Норма“ АД кое от 

всичките техни писма, коя информация  е достоверна. Вероятно 

господин Тодоров се е объркал, защото не допускам да е друга 

причината, или по-скоро не искам да допусна. Така както е посочил 

в т. 3.2 – за какво са предназначени тези машини, на 3 ноември, 

точно в писмото от 3 ноември той е посочил, че са за Албания, за 

Грузия и са собственост на „Смартматик“. Ако тези машини са 

предназначени във връзка с поддръжката по Договор № 1 от 6 

февруари 2021 г., как така се поддържат машините с машини, които 

са чужда собственост – в случая на „Смартматик“, както се посочва 

в писмата? 

Или може би за пореден път господин Тодоров ще твърди в 

медийното пространство, че Централната избирателна комисия нещо 

не е наясно с цялата ситуация. 

Заповядайте, господин Димитров. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не зная кака пишат числа в „Сиела 

Норма“ АД, но искат да ремонтират 139 машини със 199, които не 

сме виждали и са в някакъв склад, който дори не знаем къде е. Не е 

лошо да им дадем още 228, за да могат… Тези 139 ще ги ремонтират 

по два пъти, в смисъл веднъж ремонт и после още веднъж ремонт. 

Това са абсолютни безумия! И в детската градина да кажа тези 

числа, всички ще ахнат! 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: В допълнение на колегата Димитров – те 

твърдят, че проблем има с 50 броя щипки, 70 броя принтери и 

19 броя картови четци, тоест всичките тези, ако приемем, че това е 

вярно, резервни части могат само от 70 машини да бъдат свалени. 
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Като дуплика на колегата Войнов – 

обърнете внимание, че явно тези 427 машини им трябват, тъй като, 

обърнете внимание, че пише досега при 5000 тествани машини са 

установени тези 139 проблемни. Предполага се, че при още 5000, ще 

установят още толкова?! 

Към колегата Димитров. Очакваме нови изненади. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, смятам, че 

не можем да продължаваме да гадаем какво е искал да каже и какво 

не е искал да каже, да направи или да не направи господин Тодоров. 

Очевидно, има разминаване в писмата, които изпраща 

ежедневно през час в Централната избирателна комисия. Виждаме 

списък с машини, за които се твърди за установени проблеми от 

различен характер, без да е ясно какъв е този характер и какви са 

тези проблеми. Тъй като са посочени техните номера, първо, 

администрацията да направи проверка дали тези номера са машини, 

закупени от Централната избирателна комисия и с кой договор, за да 

знаем това машини собственост на държавата ли са или не са? Дали 

тези установени проблеми с различен характер при произведените 

избори на 11 юли и може би и на 4 април Централната избирателна 

комисия е уведомена, че има такива проблеми. Мисля, че в края на 

писмото са посочени два три проблема – щипки за панели, принтери, 

картови четци. 

Смятам, че господин Тодоров трябва да уточни, както казах 

преди малко, какво точно иска да каже с посоченото в т. 3.2, което е 

коренно различно от посоченото в писмото от 3 ноември 2021 г. 

Много се надявам това да е техническа грешка, защото ако не е, 

Централната избирателна комисия независимо какъв отговор ще 

получи, смятам, че може би трябва да информираме компетентните 

органи и за тази допълнителна информация относно 

предназначението на всичките тези машини, които, очевидно, ще 

научаваме всеки ден по малко. 

Заповядайте, господин Чаушев. 
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Като казахте компетентните органи, 

имаме вицепремиер, който се занимава с организацията на изборите. 

Ако това не е проблем за произвеждане на изборите, включително и 

за Министерството на вътрешните работи, аз не знам кое е проблем. 

Очевидно, е проблем проверяване на граждани с трайни увреждания. 

Очевидно, това е проблемът! Както днес чухме. 

Едва ли проблемът е в гражданите с увреждания. Предлагам 

това да се опише и да се изпрати на вицепремиера, организатор на 

изборите с цялото описание на цялата фактическа ситуация към 

момента. Най-вече с въпрос къде са евентуално и да се осигури 

охрана на тези 199 машини, на които знаем адреса, ако преценят. 

За онези 150 на летище София не знаем освободени ли са не 

са ли? Доколкото знам 228 машини са в някакъв метален контейнер, 

там са поне под охрана. Да се опише цялата ситуация и на 

вицепремиера за изборите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

по направения от Вас доклад, ще възложите на администрацията да 

направи съответната проверка по серийните номера и по Договор 

№ 1 – какво е включено по отношение на гаранционната поддръжка? 

Има ли в преписката по Договор № 1 информация, че гаранционната 

поддръжка ще бъде осигурена с допълнителен брой машини, които 

ще бъдат закупени отделно, за чия сметка ще бъдат закупени и ще 

бъдат използвани за резервни части? Възможно е да има такава 

информация, която ние да сме забравили към момента. Да бъде 

направена тази проверка, предвид това, че се посочва, че е във 

връзка с Договора от 6 февруари 2021 г. 

Във връзка с направените предложения от колегите по време 

на обсъждането да изпратим информация до вицепремиера и 

министър на вътрешните работи и до Държавна агенция 

„Национална сигурност“ за наличната информация в Централната 

избирателна комисия към настоящия момент. В случай че постъпи 

нова информация, тя също ще им бъде предоставена. 
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Колеги, подлагам на гласуване изпращането на наличната 

информация в ЦИК до вицепремиера и министър на вътрешните 

работи и до ДАНС. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка 

Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма. 

Подлагам на гласуване писмото до „Сиела Норма“ АД, което 

предложи господин Войнов. 

Моля, режим на  гласуване. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, 

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам още едно 

писмо от Софийска градска прокуратура с вх. № ПВР/НС-9-

53/10.11.2021 г. Искат да ги уведомим дали ни е известно освен 

СУЕМГ, предмет на договор за  доставка със „Сиела Норма“ АД, да 

са внасяни допълнителни СУЕМГ; следва ли да са осигурени 

налични резервни машини, които да послужат за евентуална замяна 

на повредени, респективно какъв е техният брой; място за 

съхранение; дали във връзка с провежданите до момента избори е 

възниквала необходимост от подмяна или ремонт на наличните 

СУЕМК; по какъв начин и от кого са извършвани евентуални 

ремонтни действия; по какъв начин са осигурявани резервни 

СУЕМГ или части от тях? 

Подготвя се в момента такъв отговор, така че го докладвам за 

запознаване. 

Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило писмо от 

„Информационно обслужване“ АД с вх. № ПВР/НС-00-110 и 

ПВР/НС-00-111, с което във връзка с приетото решение за 

изменение и допълнение на Методическите указания, ни предлагат 
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описание на процеса по приемане и сканиране на приложенията за 

контролното преброяване, заедно с приложение за констативен 

протокол при липса на създадени такива приложения. 

Предлагам да се запознаем с това писмо. Според мен е 

подходящ процесът, който предлагат. Освен това те ни предлагат и 

образци на Приложения № 9-ПВР и Приложение № 13-НС, които 

може да видите в моя папка от днешното заседание. Имам подпапка 

КР. Там са дадени за всеки изборен район как да изглеждат тези 

приложения в pdf формат.  

Предлагам да се запознаем с тях и в писмото до областните 

управители, което утре ще им изпратим тези pdf формати за 

приложенията, да ги изпратим. Не знам дали да препоръчаме на 

„Информационно обслужване“ АД от тези приложения да махнат 

текста в края на всяко приложение, че „това приложение беше 

съставено в три еднообразни екземпляра“. Знаем, че това е останало 

поради техническа грешка. 

Предлагам да им изпратим писмо, с което да ги уведомим на 

този етап да ни предоставят pdf образци за всеки РИК с Приложение 

№ 9-ПВР и Приложение № 13-НС, в които да отпадне текстът: това 

приложение беше съставено в три еднообразни екземпляра. 

След като получим новите приложения, да ги изпратим на 

областните управители. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания. 

Моля да гласуваме. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

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

№ ПВР/НС-04-2-48/10.11.2021 г. от Главна дирекция „Национална 

полиция“, подписано от главния комисар Станимир Станев. 
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Пишат ни, че във връзка и с цел недопускане нарушаване 

организационно-техническата подготовка за изборите, молят да им 

дадем указания по отношение обезпечаване сигурността и охраната 

при транспортиране на машините от логистичния център „Карго-

партнер“ до определените места и областни центрове в страната и до 

СИК, както и след приключване на изборния процес, а именно 

транспортирането им от ЦИК до определените места. Тъй като ние 

вчера изпратихме писмо с такива указания до министъра на 

вътрешните работи, но явно още не е стигнало до Главна дирекция 

„Национална полиция“, предлагам да им изпратим и на тях това 

писмо, което вчера изпратихме до министъра на вътрешните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо от „Информационно 

обслужване“ АД с вх. № ПВР/НС-00-112/10.11.2021 г., с което ни 

уведомяват, че са публикували електронните протоколи, 

предназначени за обучение на СИК в новосъздадения раздел 

„Обучителни материали“. Уведомяват ни, че образците нямат 

наложени ограничения и може да има достъп от мобилни 

устройства, в това число телефони или таблети. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам писмо, получено от „Сиела Норма“ АД с вх. 

№ ПВР/НС-23-206/09.11.2021 г., с което молят да бъде извършена 

проверка за едно лице, за да бъде осигурен достъп до склада – 

българин е, складов оператор. 

Предлагам да го изпратим за проверка на МВР и ДАНС със 

стандартното писмо. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана 

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад 

писмото от ДАЕУ, което докладвах сутринта, вх. № ПВР/НС-23-

209/09.11.2021 г., с което искаха лице за контакт във връзка с 

киберинцидентите. Проверихме как сме процедирали на предишните 

едва вида избори и предлагам по същия начин – тогава сме написали 

писмо, с което даваме данни за контакт със съответни телефони и 

имейла на Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля да гласуваме 

изпращането на тази информация. 

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

Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 

няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо ще завършим пак със 

„Сиела Норма“ АД, но писмото е от ДАНС, с което ни информират, 

че във връзка със запитването за проверка на едно лице, е 

установено, че една цифра от предоставения от „Сиела Норма“ АД 

от ЕГН-то е невярна и считат за уместно да уведомим „Сиела 

Норма“ АД за подадените неверни данни. 

Предлагам с писмо до „Сиела Норма“ АД да им препратим 

писмото от ДАНС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

режим на гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, в днешна папка, извън папките на 

колегите, има писмо № 19-21, сигнал до главния прокурор на 
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основание чл. 145. Този сигнал беше обсъждан, така че, ако нямате 

забележки, моля да го гласуваме. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Предлагам да бъде допълнен сигналът с 

актуалната информация, която постъпи в Централната избирателна 

комисия, по отношение на машините. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

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

Чаушев, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за 11 ноември 2021 г. от 

10,00 ч. 

(Закрито в 20,30 ч.) 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 
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