
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 127 

 

На 14 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

без предварително обявен Дневен ред. 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 8,10 ч.  и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия, господин Емил Войнов – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – 

заместник-председател на Централната избирателна комисия.  

 

*  * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме осем членове на Централната избирателна комисия – 

налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. 

В днешния ден дневният ред ще се определя от хода на 

изборния процес, като с приоритет са случаите, които постъпват в 

Централната избирателна комисия, по които Комисията трябва да 

вземе решение. 

На първо място, да пожелаем успех на всички участници в 

днешния ден в изборната надпревара, здраве, спокойна и отговорна 
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работа на всички членове на избирателни комисии както в страната, 

така и извън страната! 

Колеги, ще започна с няколко доклада. В моя папка са качени 

писмата. 

С вх. № ПВР/НС-15-185 сме получили писмо от РИК – 

Велико Търново. Уведомяват ни, че в избирателна секция № 36 

машинното устройство не е стартирало. Въпреки усилията на 

техническите сътрудници на „Сиела”, проблемът не е преодолян, но 

същите са отказали да подпишат протокол № 5. Очаква се 

преминаване към хартиени бюлетини. Към преписката е приложен 

протокол № 5, подписан само от председател и секретар, като 

причината е нестартирала машина. 

Следващият случай е с вх. № ПВР/НС-15-187/14.11.2021 г. от 

РИК – Варна. В три секции на територията на Варна се установяват 

машини с настройка за започване на изборния ден от 8,00 ч. В две от 

секциите има по две машини и изборният процес може да започне, 

но в една от секциите машината е само една и изборният процес не 

може да стартира преди 8,00 ч. Молят за спешни указания. 

С вх. № ПВР/НС-15-188 от 14 ноември 2021 г. от РИК – 

Стара Загора, в СИК 2 – Николаево, не е стартирало устройство. 

Уведомен е техникът на „Сиела Норма” АД, отзовал се е на сигнала. 

До 7,30 ч. са правени неуспешни опити за отстраняване на 

повредите. Причината е, че четецът не разчита картите. Съставен е 

протокол, Приложение № 4 и Приложение № 5. Приложение 4 е 

подписан от техника на „Сиела Норма” АД, че четецът за карти не 

разчита картата, която е за членове на Централната избирателна 

комисия и не може да стартира изборният ден. 

Следващият ми доклад е от РИК – Пазарджик, с вх. № ПВР-

НС-15-189/14.11.2021 г. в избирателна секция 5 – Стрелча, изпращат 

ни решение № 289 – в община Стрелча да се премине към гласуване 

с хартиени бюлетини. 

Колеги, последният ми доклад е за сведение с оглед на това, 

че това е в изпълнение на нашето протоколно решение от вчера – в 
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тази избирателна секция да се премине към гласуване с хартиени 

бюлетини, в Пазарджик – Стрелча, и колегите са взели своето 

решение.  

Към началото на заседанието днес, но все още не е 

пристигнало писмо получих информация по телефона от 

председателя на РИК – Русе, че в секция 38 и 182 в Изборен район – 

Русе, машините за гласуване не са стартирали. Правени са опити да 

стартира машината, но дори и със съдействието на техника не е 

могло да бъде установена причината и да стартира устройството. 

Колеги, по отношение на Горна Оряховица и по отношение 

на Стара Загора Ви предлагам да изпратим писмо до колегите от 

районните избирателни комисии да преминат към гласуване с 

хартиени бюлетини поради това, че не може да стартира 

устройството, както и че има и за Стара Загора конкретно посочена 

причина от представителя на „Сиела Норма” АД. 

Имате ли други предложения? Няма. 

Моля с протоколно решение да изпратим писмо на РИК – 

Велико Търново, за секцията в Горна Оряховица и на РИК – Стара 

Загора, за Николаево, както и на РИК – Русе, за тези две 

избирателни секции, при положение че не стартират машините, тези 

секции да преминат към гласуване с хартиени бюлетини. 

Колеги, моля за протоколно решение за тези три районни 

избирателни комисии – Стара Загора, Русе и Велико Търново. 

Колеги, моля, който е „за” – с вдигане на ръка. Против? Няма. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, по отношение на доклада ми за РИК – Варна, че в три 

секции машините са настроени да започнат в 8,00 ч. Сега е 8,15 ч. 

Мисля, че тук не е необходимо. Просто да се свържем с колегите от 

РИК – Варна, дали в тези секции е започнало машинното гласуване. 
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Това бяха моите доклади към момента. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

И от мен пожелание за успешен ден! Дадохме добър старт 

според мен на изборния ден. Спокойни  са колегите, когато се 

чуваме с тях, което за мен е много важно, означава – те знаят какво 

им предстои. Въпросите, с които се обръщат и информацията, която 

получават от секционните избирателни комисии, също ни 

обнадеждава, че днешният ден ще протече спокойно. 

Някои от нещата – това, което съобщи госпожа Нейкова 

съобщи във връзка с проблемите с машините, с едно изречение, ако 

трябва да уточним, навсякъде изборният ден е започнал с 

изключение на тези секции, в които има някакви проблеми с 

машините. Някои от тях са отстраними, за други, за които ще се 

съставят съответните констативни протоколи, ще бъдат взети 

съответните решения от Централната избирателна комисия. 

Има един проблем, който ми се струва малко по-сериозен, 

заради което сега отново ще се чуем с РИК – Ямбол. При тях има 

машини, настроени за дата 13 ноември 2021 г., поради тази причина 

не е открит изборният ден в двете секции с посочените номера в 

справката. Трябва такава справка да има и във вътрешната мрежа в 

табличен вид.  

Още дени път: спокоен ден, успешна работа и да се похвалим 

с успешни избори! 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади?  

Господин Томов, заповядайте. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Накратко да представя резултатите от 

работата на временния комуникационен пункт за приемане на 

приемане на документацията от секциите извън страната. Установен 

е контакт със 742 секции, в които единственият проблем, по който се 

работи в момента и в по-голямата част от тези секции предстои да 

бъде решен, е неявяването на някои от членовете на секционните 
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избирателни комисии. Въпреки това в тези 742 секции има готовност 

да се започне работа, някои вече работят. Има осем секции, с които 

не е установен контакт и в момента сътрудниците подготвят списък 

на координатите на членовете на тези секции, ще бъдат прозвънени 

веднага, след като приключи заседанието. И една секция в Окланд, 

която не е открита, поради забрана на властите в Нова Зеландия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като от вчера в докладите на 

колегата Томов слушам за тази секция, която не е разкрита и 

очевидно няма да работи, предлагам, ако е получена заповедта, 

съответното на ръководителя на ДПК в ЦИК, тя да бъде препратена 

до нашия изпълнител във връзка с компютърната обработка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, разбира се, трябва да го направим – 

ще го направим всеки момент. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, 

имате ли друг доклад?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не, това е засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други докладчици?   

Господин Баханов, заповядайте. 

Само че току-що постъпиха още проблеми с машинното 

гласуване.   

Добре, заповядайте с Вашия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

И към колегата Томов. За чужбина в секция № 03 – Берлин, 

седемчленна комисия доста гласоподаватели има там, двама не са се 

явили, единият е с ковид, другият не знам по какви причини. Чух се 

с председателя Катя Костова току-що, дошли са две от резервите. 

Продиктувам им имената, за да могат да бъдат назначени: Карди 

Нигш е единият и Емилия Нигш. Като видях фамилиите, го попитах 
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дали не са роднини, попита ги – съпруг и съпруга са, казах да остане 

единият. Но така ще останат пък 6 члена. Това е като доклад към 

момента, госпожо Председател. Аз й казах, че са могли да 

продължат и с пет члена, но тя каза, че са над 200 човека 

гласоподавателите, в Берлин те са много, така че ни е нужен всеки 

човек. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще проверим незабавно случилото се. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз считам, че проверката трябва да 

следва реда, който приехме на вчерашното заседание, тоест не по 

молба на някой от членовете, както се случва окомплектовано в 

случай че не се яви някой, а да се провери кой не се е явил, чрез 

ръководителя на ДКП и ако този, който не се е явил от съответната 

партийна квота, да се свържем в оперативен порядък. Ако те не 

могат да предложат друг или няма резервен член, тогава да става от 

Министерството на външните работи по съответния ред с резерви 

или в оперативен порядък съгласуване. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За да приключим темата, втори път 

от вчера ми се обаждат от Твърдица, Молдова. Там има консул в 

Тараклия. Аз дори с консула разговарях и му обясних, че трябва да 

съобщи в министерството, ние ще ги назначим, но оттам трябва да 

дойде предложение. Има само двама члена от 5-членна комисия 

сутринта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

си има ред, по който трябва да бъдат правени замени или попълване 

на незаети места, но това не става чрез обаждане по телефона от 

лица, за които не е ясно в какво качество правят предложение или 

предлагат лица, които не са подадени от партии и коалиции, или от 

Министерството на външните работи. Това ли беше извън страната? 

Колеги, току-що постъпиха още няколко преписки във връзка 

с машинното гласуване, ще Ви ги докладвам аз, за да не губим време 

да ги разпределям по докладчици. 



 7 

Първото е с вх. № ПВР/НС-15-192/14.11.2021 г. от РИК 08 – 

Добрич, ни уведомяват, че проблемът в село Божурово е отстранен и 

изборният ден е започнал успешно. Докладвам Ви го за сведение. 

С вх. № ПВР/НС-15-195/14.11.2021 г. от РИК 16 – Пловдив, 

ни уведомяват, че в 47-ма секция в район „Тракия” е налице 

разминаване с хеш кода. В секцията има втора машина, така че 

изборният процес продължава с една машина.  

Колеги, аз ви предлагам да се свържем по телефона с 

колегите от РИК – 16 да ни изпратят останалата част от преписката, 

а именно документа, който установява разминаването с хеш кода.  

Колега Георгиев, моля да се свържете с РИК – 16 по тази 

преписка за секция № 47 в район „Тракия”, за да ни изпратят 

съответния протокол или документ, от който е видно разминаването 

на хеш кода, за да можем и ние да направим проверката. 

Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-191 от 

14 ноември 2021 г. от РИК – Благоевград, и ни уведомяват, че в СИК 

08 – Якоруда, и 03 – Белица, машините не могат да стартират. От 

7,00 ч. до настоящия момент техниците не могат да се свържат с 

колцентър-а на „Сиела Норма” АД, което забавя подписването на 

констативни протоколи, което блокира нормалното стартиране на 

изборния ден. 

Колеги, аз Ви предлагам да се свържем с колегите от РИК – 

Благоевград, докато тече заседанието.  

Колега Баханов, докато тече заседанието, ще Ви помоля да 

звъннете на колегите и ако все още продължава проблемът, да 

изпратим писмо районната избирателна комисия да вземе решение 

за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, но само в 

случай че проблемът не е отстранен. 

Колеги, следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-190 от 

14 ноември 2021 г. от РИК 05 – Видин, изпращат ни протокол, 

Приложение № 5, от който е видно – чета протокола, че в секция 108 

има вътрешна грешка с машината с четеца на карти, повредата не е 

отстранена. 
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Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-193 от 

14 ноември 2021 г. от РИК – Ловеч, с която ни уведомяват за 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секция 33, тъй 

като машината не е стартирала в изборния ден, представени са 

протоколи № 4 и 5. Молят за предварително съгласуване. В 

протоколите е вписано, че машината за гласуване не разпознава 

четеца на карти. Протоколите са подписани и от техника на „Сиела 

Норма” АД. 

По отношение на тези два случая: за РИК – Видин, и за РИК 

– Ловеч, ви предлагам с протоколно решение да изпратим писмо, че 

съгласуваме преминаването към гласуване с хартиени бюлетини. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Баханов, докладвайте за Благоевград. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, свързах се с 

председателя на РИК – Благоевград, току-що, уведоми ме, че 

работят по отстраняване на проблема, свързал се е с отговорника на 

„Сиела” за региона, не само с конкретните техници, и каза, че има 

още някаква надежда и ги е помолил за 10 – 20 минути отсрочка. 

Ако до 15 минути не се отстранят проблемите, ще подпишат 

протоколите техниците на „Сиела” и съответните длъжностни лица 

от съответната СИК и РИК ще вземе решение за преминаване към 

хартиено гласуване, но пак с уговорката да се изчака 10 – 15 минути 

отговорникът на района за „Сиела”. Това е към момента. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващият 

ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-194/14.11.2021 г. от РИК – Русе, за 

двете избирателни секции, за които Ви докладвах, че ме беше 

информирала председателката на районната избирателна комисия, са 

изпратили и писмото, но ние вече взехме решение те да си вземат 
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тяхното решение да си вземат тяхното решение за преминаване към 

гласуване с хартиени бюлетини. 

За РИК – 16, какво се оказа?  

Госпожо Ганчева, заповядайте, ако сте се свързали. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, госпожо Председател, свързах 

се с РИК – Варна. Гласуването протича нормално в секциите, където 

имаше настройка за по-късен час и е отразено в системата ме 

уведоми председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест за Варна 

нямаме проблем. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: За Ямбол също, само че сега не 

разчита карти на друго място, във 2-ра секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

по тези проблеми сме си взели решенията.  

Има ли други доклади?  

Господин Войнов, не може без машинно гласуване. 

Заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

Държавна агенция „Електронно управление“, вх. № ПВР/НС-23-296 

от 13 ноември 2021 г. С него ни информират, че съгласно указанията 

на председателя на ДАЕУ изпълнителите от агенцията ще бъдат в 

Централната избирателна комисия в 7,30 ч. на 15 ноември 2021 г. за 

оказване на съдействие за архивиране и изтриване на флаш паметите 

от изборите на 14-ти. Докладвам го за сведение. Ние вече сме 

организирали работата, могат да започнат в 7,30 ч. архивиране на 

флаш паметите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 

Колеги, изчакваме само колегата Георгиев да провери за РИК 

– 16, за да може да вземем там решение. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Както Ви казах, в Ямбол двете 

машини с 13-ти са оправени и тръгнаха, но във 2-ра секция се появи 
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проблем с четеца на картата. Техникът е потвърдил, че няма да може 

да се гласува с нея. И сега ще чакаме да ни уведомят. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегите от 

районните избирателни комисии явно започват да дублират писмата 

си. 

Докладвам Ви за сведение писмо от РИК – Велико Търново, 

вх. № ПВР/НС-15-196/14.11.2021 г., че очакват становището от 

ЦИК. Ние вече взехме нашето решение и колегата Войнов ги 

уведоми по телефона, така че това Ви го докладвам за сведение. 

Следващата преписка е, вх. № ПВР/НС-22-328 от 14 ноември 

2021 г., сигнал от община Бяла Слатина, в който се казва, че в „три 

от комисиите, засега 3-та, 10-та и 12-та, машините спряха да 

работят. Проблемът е неработещ тъчскрийн. Без никакъв опит за 

отстраняване на проблема след броени секунди се взе решение в 

тези комисии да се премине към бюлетинно гласуване, без решение 

от техник”. Ами секционната избирателна комисия, а това е от 

граждани от Бяла Слатина. 

Колега Войнов, ще Ви разпределя тази преписка, за да се 

свържете с районната избирателна комисия, че секционната 

избирателна комисия самостоятелно не може да взима такива 

решения, преди да е спазена цялата процедура по установяване на 

проблем, попълване н съответните протоколи, информиране на РИК 

и на ЦИК. 

Господин Баханов, искахте думата? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Само да докладвам, че в Белица и двете 

машини са тръгнали. В Якоруда не може да се отстрани проблемът и 

искат съгласуване от нас да вземат решение за преминаване към 

хартиено гласуване. Дал съм такова съгласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те са ни изпратили 

писмо, но да изпратят протоколите.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Както чухте преди малко, се разбрахме. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние все пак взимаме някакво 

решение и тогава се обаждаме по телефона. Не е ли така?  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вие с Пловдив 

свързахте ли се, с РИК – 16?  

Колеги, аз продължавам със следващ доклад.  

С вх. № ПВР/НС-15-198/14.11.2021 г. от РИК – Бургас. 

Изпращат ни Протокол № 5 за преустановена работа на машина в 

секция 237, машината не е стартирала по технически причини. 

Молят за спешно съгласуване. В протокола е вписано, че районната 

избирателна комисия е уведомена в 7,55 ч. – нестартирала машина, 

няма подписан протокол от техник на „Сиела Норма” АД, но тъй 

като не е стартирала машината към настоящия час 8,50 ч. аз смятам, 

че няма какво да чакаме повече. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Понеже е свързан доклад. Току-що се 

свързаха от РИК – Бургас, по телефона и казаха, че има за още една 

секция, за която подготвят документите. Имат Протокол № 5. Сега 

ще върна обаждане и ще кажа да ни изпратят и протоколите от 

техника след като не са ги приложили. Но очакваме писмо за още 

една секция. Това исках да кажа. Две са в Бургас. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз Ви 

предлагам все пак да вземем решение за тази 237-ма секция и 

другата, когато дойде. 

Моля, режим на гласуване, че съгласуваме преминаването 

към хартиено гласуване в секция 237 в РИК – Бургас. Който е „за” – 

с вдигане на ръка. Против? Няма. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Севинч 

Солакова,  Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, прекъсвам заседанието, което ще продължи в 9,30 ч. 

 

(След прекъсването.) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължавам с докладите, свързани с машинно гласуване. 

Във вътрешната мрежа извън всички папки – само погледнете 

дали е направена, папка, предназначена за качване на писмата, 

свързани с машинното гласуване. Там ще бъдат всички преписки, за 

да няма объркване по докладчици. 

Докладвам Ви вх. № ПВР/НС-15-204 от 14 ноември 2021 г. от 

РИК – Ямбол, с което ни изпращат протокол № 5 за СИК 312600002, 

за която е установено, че четецът на всички карти не работи, след 

намесата на техник. 

Колеги, смятам, че по отношение на Ямбол е налице 

невъзможност да продължи машинното гласуване. 

Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-203 от 

14 ноември 2021 г. от РИК – Кърджали, за секция 0916000022 и 

№ 091500012. В 12-та секция има протокол № 4, от който е видно, че 

устройството не може да се свърже с четеца на карти, а за секция 22, 

че след като захранването на батерията пада, машината дава 

„грешка”. 

Колега Войнов, ако може, да поясните за Кърджали, и да 

вземем решението за Ямбол и за Кърджали. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, свързах се с РИК – Кърджали, за 

тази секция 22 те нямат повече информация. Това секционната 

избирателна комисия им го е изпратила и им е казала. В районната 

избирателна комисия нямат представа по каква причина работи на 

батерия машината, но явно дава някаква грешка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защо работят на 

батерия, а не включат кабел в контакта? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Нямат и от районната избирателна комисия 

обяснение. Единственото, което ми казаха, е, че много избиратели са 

чакали. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Избирателите са в 

22-ра секция, да. 
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Там не е започнало и гласуването. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз предлагам по телефона веднага да се 

укаже на районната избирателна комисия да се свърже със 

съответната секционната избирателна комисия да включат машината 

в контакта. Очевидно се прави необходимото, за да спре машинното 

гласуване. Това, мисля, че на всички ни е ясно, след като машината 

не е включена в контакта, а стои включена на батерията и се обаждат 

от районната избирателна комисия все едно не знаят, че трябва да се 

включи в контакта. Това нещо трябва да се случи по телефона 

незабавно според мен. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да не внасяме 

напрежение на така добре започналия ден. Какво значи „се прави 

всичко необходимо да не започне машинното гласуване”? 

РОСИЦА МАТЕВА: Според мен е очевидно, след като 

машината работи на батерия и няма причина, поради която да 

работи на батерия. Никой не казва каква е причината да работи на 

батерия. 

Дава „грешка”, след като работи на батерия. Въпросът е защо 

работи на батерия, а не е включена в контакта и това нещо може да 

се случи по телефона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги, 

може ли да се обадим на РИК – 9, за 22-ра секция, ако машината е 

включена в мрежата с кабел, а не на батерия, може и да е започнала 

да работи.  

Но да вземем бързо решение за другата секция 12 и за Ямбол. 

Колеги, подлагам на гласуване да съгласуваме преминаването 

към хартиени бюлетини за РИК – Ямбол, за секция 2 и за РИК – 

Кърджали, за секция 12.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Колеги, следващият ми доклад е за РИК 02 – Бургас. 

Уведомяват ни, че са взели решение за секция 237,  за което ние 

съгласувахме по-рано, вх. № ПВР/НС-15-218 от 14 ноември 2021 г. 

Също така ни изпращат Протокол № 5 за преустановена работа на 

машина в секция 0221000020 в община Созопол, село Росен 

машината не е стартирала работа по технически причини. Към 

преписката не е приложен протокол. 

Колеги, много Ви моля някой да се обади на РИК – Бургас, за 

секция 20 в Созопол дали има съставен протокол и да ни го изпратят 

незабавно. Докато върви заседанието, да можем да вземем решение. 

Колеги, продължаваме с вх. № ПВР/НС-15-211 от 14 ноември 

2021 г. от РИК 26 – София област, с което ни изпращат протоколи за 

секция 264500003, където машината не е стартирала, а има съставен 

протокол № 4 и протокол № 5. Причина за спирането „син екран” – е 

вписано, подписано е от техника на „Сиела Норма” АД. Съставени 

са всички необходими документи и молят за съгласуване да 

преминат към хартиени бюлетини. 

Следващият ми доклад е от РИК – 27, по вх. № ПВР/НС-15-

201 от 14 ноември 2021 г., с което ни изпращат протокол за 

възникнал проблем с машина при хипотезата на чл. 269 за секция 

272400017 в Павел баня: „Четецът на машината отказва да разпознае 

картата и  след всяко гласуване се налага рестартиране на машината. 

Съставени са протоколи № 4 и № 5. Според техникът на „Сиела 

Норма” АД четецът на карти не функционира”. 

Колеги, предлагам Ви с протоколно решение да съгласуваме 

РИК да вземе решение за преминаване към гласуване с хартиени 

бюлетини в Павел баня и в 3-та секция в РИК – 26, секция 3 – 

Сливница. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

Моля госпожа Солакова да се обади в Стара Загора, госпожа 

Стойчева в РИК – 26, и ще им бъде изпратено нашето съгласуване. 

Но за бързи на им се обадим. 

Колеги, продължавам със следващия доклад.  

Господин Баханов, имаме ли от Благоевград за Якоруда 

някаква допълнителна информация, тъй като ни остана от 

предходното заседание? 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Никой не ми е дал нищо.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев 

в РИК – 16, в момента гласуване е само с едната машина, но 

гласуването си тече. Тоест няма необходимост Централната 

избирателна комисия да взима решение сега, тъй като изборният 

процес преминава с едната машина.  

Колеги, продължавам докладите с машинното гласуване. 

Докладвам Ви писмо, вх. № ПВР/НС-15-200 от 14 ноември 2021 г. от 

РИК – Видин, която ни информира, че е взела решение за секция 108 

да премине към гласуване с хартиени бюлетини. Ние сме взели 

такова решение в предходната част на заседанието и сме 

съгласували техните действия. Така че това писмо ви го докладвам 

за сведение. 

С вх. № ПВР/НС-15-186 от 14 ноември 2021 г. сме получили 

писмо от РИК – Враца, с което ни изпращат за сведение тяхното 

решение № 202 за преустановяване на машинното гласуване и 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секция 

060500004. Колеги, мисля, че Централната избирателна комисия взе 

решение за тази избирателна секция, община Борован. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разбира се, че имаме от вчера 

решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нашето 

решение е от вчера, така че докладвам Ви го за сведение. Явно 

колегите, тъй като сме им казали да ни изпращат своите решения, са 
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ни го изпратили.  

Следващият ми доклад е вх. № ПВР/НС-15-199 от 14 ноември 

2021 г. – преписка от община Бяла Слатина. Имаме и от общината, и 

от РИК. Става въпрос за неработещи машини в секции 3 и 10. 

Колеги, по тази преписка изпращат ни колегите в тези две секции 

Приложение № 5 за 5-та секция, че „инициализацията на машината 

не е успешна”. По отношение на 10-та секция е записана техническа 

неизправност в протокол № 5 и в другата преписка се съдържа 

решението на секционната избирателна комисия за преустановяване 

на машинното гласуване в 10-та секция. Да се сведе до знанието на 

Централната избирателна комисия. Същото решение са взели 

колегите за 3-та секция. Така че може би с последващо одобрение. 

Така или иначе решението вече е факт. Изпратили са цялата 

преписка колегите. 

Моля за последващо одобрение на районната избирателна 

комисия за преустановяване на в секции 060800003 и 060800010 в 

община Бяла Слатина. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам, както и предходния 

път, тъй като по подадените днес жалби и сигнали трябва да се 

произнасяме в рамките на до един час, повечето сигнали, които са 

постъпили до момента, могат да бъдат разрешени с телефонно 

обаждане, предлагам на члена на Централната избирателна комисия, 

на когото са разпределени, да предприеме необходимите действия, 

да напише резултата в резолюцията на сигнала и да бъдат отчитани 

направо в регистъра, без да се докладват. А после, така или иначе, в 

началото на следобедния ден ще качим регистъра, за да бъде 

одобрен да бъде качен на нашата страница, и всъщност ако има 

нужда от решение на Централната избирателна комисия, тогава да се 
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докладва. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

отношение на машините ни остана да уточним едната неработеща 

машина в 47-ма секция в район „Тракия” – Пловдив, в Якоруда, в 

Аврамово и в РИК – Бургас, секция 20 в община Созопол и 

Кърджали, секция 22. По другите сме си взели протоколното 

решение. 

Колеги, има ли други докладчици с доклади?  

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, вх. № ПВР/НС-15-202 от 

14 ноември 2021 г. от РИК – Видин ни уведомяват, че са взели 

решение за гласуване с хартиени бюлетини в секция 108 и ни 

изпращат решение № 166. Докладвам го за сведение. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, току-що случайно в 

кабинета видях изявление на премиера на Република България по 

Нова телевизия след като упражни правото си на глас. Питаха го за 

решението на ЦИК за броенето на разписките и за решението на 

Върховния съд и обясни, че решението на ЦИК няма да създаде 

според него проблеми и хаос, то е взето на база на това от 

последните седмици още веднъж да се утвърди доверието в 

машинното гласуване. Това е било поводът за взимане на решението 

на Централната избирателна комисия за броене на 100% на 

разписките. 

Единственото, което каза и мисля, че така се въвеждат в 

заблуждение и членовете на секционните избирателни комисии, 

както и избирателите, че ще се брои единствено и само общият брой 

на разписките и няма да се броят – за преференциите беше прав, но 

че няма да се броят гласовете по партии, а само общият брой на 

разписките, което считам, че е в противоречие с взетото решение на 

Централната избирателна комисия, което беше взето на онази 

вчерашното заседание, така че предлагам Централната избирателна 

комисия още веднъж да даде указание до всички секционни 

избирателни комисии или със съобщение на своята страница, 
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призовавам говорителите също да го кажат – да опровергаят тези 

твърдения на премиера Янев, и да изяснят какво точно ще се брои 

съгласно решението на Методическите указания на Централната 

избирателна комисия. Благодаря Ви. Това е предложението ми. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че 

първият ни брифинг ще е след не повече от час. Говорителите ни ще 

пояснят пред медиите, а нашите служители от „Връзки с 

обществеността” ще се свържат с Пресцентъра на Министерския 

съвет да уточнят, че очевидно е станало дума за недоразумение, за 

да може да има яснота, че решението на Централната избирателна 

комисия, съгласно приетото решение, че при преброяване на 

контролните разписки в протокола се вписва броя на гласовете по 

партии и коалиции, но не се изброяват преференциите само. 

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като това 

становище следва да изхожда от Централната избирателна комисия, 

считам, че никой няма право да говори от името на Централната 

избирателна комисия, нито пък да обяснява дали е съгласувано и да 

обяснява решенията на Централната избирателна комисия. Всеки 

друг може да прави каквито да са интерпретации, но официалните 

съобщения по решенията на Централната избирателна комисия 

трябва да изхождат от самата Централната избирателна комисия. 

Затова подкрепям това предложение да има едно съобщение, за да 

няма напрежение и сред избирателите, защото имаме сигнали, 

подадени за членове на секционни избирателни комисии, които са на 

същото мнение и го изразяват и го поддържат пред секционните 

избирателни комисии. Всички трябва да знаем, че решенията на 

ЦИК се изпълняват така, както са приети. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, забравих в 

началото на заседанието да Ви кажа, че без тези, които приехме 

току-що, в първата част на заседанието има общо 19 случая за 

преустановяване на машинно гласуване, 7 от които са от вчерашния 

ден за 7 избирателни секции, в изборния ден са 13. Така че към 
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момента, в началото на следващото заседание към началото на 

брифинга ще е обобщена информацията и с настоящите писма. 

Колеги, има ли други доклади? 

Господин Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, току-що се свързах с 

председателя на РИК – Благоевград, каза ми, че са изпратени преди 

15 – 20 минути протоколи № 4 и № 5 и писмо до нас за съгласуване 

за преминаване с хартиено гласуване в секцията в село Аврамово, 

община Якоруда. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

господин Баханов, с Вашия доклад. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: „Дружба 2”, СИК 60, вижда се на 

екрана на първата машина или на едната от член на СИК, който 

подава смарткарта за гласуване. Ще се свържа с РИК – 24, за 

извършване на проверка. 

Другият сигнал е от 14 ноември 2021 г. в град Кресна, РИК – 

Благоевград, секция – „не се спазват противоепидемични мерки. 

Освен това бащата на един от кандидатите за народен представител, 

който е член на СИК или представител на партия, се опитва да влияе 

на вота”. Ще се свържа с РИК – Благоевград, за проверка и взимане 

на отношение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, току-що 

получихме преписка, вх. № ПВР/НС-15-214 от 14 ноември 2021 г. в 

РИК – Благоевград, с която ни изпращат протокол, Приложение № 4 

и Приложение № 5, за избирателна секция 0153408 в село Аврамово, 

община Якоруда. Този случай беше докладван в първата част на 

заседанието. От протокола е видно, че машината не работи поради 

невъзможно четецът на смарткартите да реагира. Така пише в 

единия протокол. Подписан е от техник на „Сиела Норма” АД, а в 

протоколът за наличие на предпоставки по чл. 269 е записано 

„технически причини”. Така че мисля, че можем да вземем решение. 

И другият случай, който току-що дойде, е от 17 РИК – 

Пловдив област. Изпращат ни решение № 221, с което районната 
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избирателна комисия вече е указала на секция 172300035 да 

преминат към гласуване с хартиени бюлетини. Причината, която се 

сочи в тяхното решение, е, че е получен протокол, от който е видно, 

че бутоните на сензорния екран не работят.  

Така че, колеги, тук може би трябва да вземем последващо 

одобрение на това решение.  

Следващата преписка е с  вх. № ПВР/НС-15-216 от 

14 ноември 2021 г. от РИК – Стара Загора. Мисля, че ние взехме 

такова решение за секцията в Николаево и в Павел Баня. Така че Ви 

докладвам за сведение – явно колегите ни изпращат техните 

решения. 

Също така за сведение Ви докладвам, вх. № ПВР/НС-15-217 

от 14 ноември 2021 г., от РИК – Ловеч, с което ни изпращат тяхното 

решение за преустановяване на машинното гласуване в секция 33, за 

която съгласувахме тази сутрин вземането на това решение. 

Колеги, сега подлагам на гласуване последващото одобрение 

на решението на РИК – 17, и преустановяване на машинното 

гласуване в РИК – 1, Благоевград, секцията в село Аврамово.  

Моля, процедура на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, току-що разговарях с 

председателя и с член на РИК – Кърджали, по въпроса за машината 

във 22-ра секция. Направена е проверка. Установено е, че вчера в 

предизборния ден машината е диагностицирана, поставена е, 

работила е, но членовете на секционната избирателна комисия са я 

изключили от контакта. Днес, като е започнал изборният ден, не е 

включена в контакта, тя е работила само на батерия. В един момент 

батерията е свършила и е започнала да дава грешка при 

разпечатването. Свързали са се с техника, но в крайна сметка, 
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независимо, че вече са я включили в електрическата мрежа, 

машината не може да започне да работи, установено е с констативен 

протокол, който ще ни бъде изпратен. Така че трябва да им укажат 

да минат на хартиено гласуване. 

Може би все пак да се напомни на всички секционни 

избирателни комисии да включват машините в контактите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Значи в 22-ра 

секция няма да могат да проведат машинно гласуване, така че, 

колеги, подлагам на гласуване, тъй като тази секция не я бяхме 

гласували – като изпращаме писмо на РИК – Кърджали, и тази 

секция да включим. Госпожо Матева, моля да уведомите колегите от 

РИК – Кърджали. 

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам да докладвам случая в 228-ма 

секция в Памплона, Испания, откъдето ми позвъниха, за да кажат, че 

избирател е гласувал два пъти за единия вид избори, веднъж за 

другия вид и се е опитал да предаде три разписки при първото 

гласуване. Изрично питах за картите. Първо ми казаха, че не са му 

дали две карти. Помолих, не помолих, а наредих незабавно да се 

спре гласуването с тази машина, докато не проверя случая и да 

докладвам. Звъннах, за да проверя възможно ли е технически това да 

стане. Отговорът на Стефан Митков е, че не е възможно технически. 

При второто позвъняване все пак обясниха, че са му дали 

друга карта.  

Добре де, чуйте ме, Боже Господи! Може ли?! 
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Той не е поставил в кутията бюлетините, тоест разписките, и 

излязъл. Това, което наредих на комисията е без да отварят 

разписките, е да ги сложат в непрозрачен плик, да протоколират.  

За да докладвам първо пред комисията, заради това. И да 

преустановят гласуването с тази машина, докато не вземем друго 

решение.  

Стига с тези въпроси: „Защо?” Случаят е отпреди 10 минути! 

Няма опашка пред секцията, никакво време не е загубено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз смятам, че абсолютно не е 

правилно да се дават указания да се преустановява машинно 

гласуване. 

Мисля, че на всички ни е ясно и многократно се показа и 

доказа, че с една карта не може да се гласува повече от веднъж 

последователно, тоест безспорно е, че секционната избирателна 

комисия, както е установено при втория разговор, му е дала втора 

карта и това е грешка на секционната избирателна комисия и такива 

грешки не бива да се допускат. Но гласуването трябва да продължи. 

Не може да спре машинното гласуване, затова че секционната 

избирателна комисия е дала на един избирател два пъти възможност 

да гласува. Това е грешка на секционната избирателна комисия. 

Разписките, след като са там, трябва да се пуснат в кутията, иначе 

няма да съответстват на броя на гласувалите и да продължи 

гласуването. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не мога да разбера слушаме ли се 

или не!? Аз не съм спрял машинното гласуване в тази секция. Само 

съм наредил, няма опашка пред секцията то да продължи на другата 

машина, докато докладвам пред комисията. С нищо не съм забавил 

или затруднил изборния процес в тази секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с докладвания от 

колегата Томов случай, считам, че трябва да се дадат указания на 

секционната избирателна комисия – не мога да се сетя, в Памплома 

ли беше, да си направят протокол с подписите на цялата СИК, който 

да ни бъде изпратен с протоколите на СИК. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, това вече го наредих. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Това трябва да бъде направено. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Вече дадох такова указание. 

Още при разговора ни дадох такова указание. Сега ще им 

кажа да продължат гласуването с другата машина. Мисля, че това е 

становището на комисията, така ли е? 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

заповядайте. 

Моля, господин Войнов, да водите заседанието за кратко, за 

да оправя преписките. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля в най-кратък срок да се 

предостави информация за съставите на секционните избирателни 

комисии доколко са попълнени, колко предложения има за 

назначаване, къде е взето решение, къде не е взето решение. Защото 

напрежението расте в секциите извън страната точно от тази гледна 

точка – комисиите, които са успели да съберат кворум, са започнали 

работа. Тези, новите предложения са изпратени до Външно 

министерство. В Централната избирателна комисия нищо не се 

докладва, те обаче звънят на ЦИК, защото чакат решение от 

Централната избирателна комисия. Ние нали извън секциите в 

страната не сме чули нито един доклад по отношение на 

секционните избирателни комисии извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази връзка, колеги, както знаете вече 

няколко пъти на заседание обсъждаме начина, по който следва да се 

процедира по отношение на съставите на секционните избирателни 

комисии извън страната. Към момента партийно предложение за 
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съставите на секционни комисии има постъпило от една 

политическа формация от тази сутрин и сътрудниците го 

обработват, за да бъде предложено за гласуване на заседание на 

Централната избирателна комисия. 

По отношение на останалите множество изпратени писма, 

всички до едно са от членове на секционните избирателни комисии, 

които или през ВКП или на пощата на ЦИК изпращат такива писма 

и знам, че те са адресирани и до Министерството на външните 

работи. Очакваме от Външно министерство по съответния начин да 

направи предложението за попълването на съставите, тъй като от 

Централната избирателна комисия няма санкцията сама, на своя 

глава, да назначава членове на секционни избирателни комисии, без 

да има или партийно предложение, или предложение от 

Министерството на външните работи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ако правилно разбрах, че редът е – 

обработват се в Централната избирателна комисия само тези, които 

са получени като партийни предложения от упълномощените 

представители, да дадем указания предложенията да се правят 

директно от упълномощените представители в Централната 

избирателна комисия. Защото на този етап имаме ли предложения, 

постъпили от Външно министерство и колко време е необходимо да 

се обработят, защото днес не е необходимо да се чака обобщаване, 

тъй като секционните избирателни комисии работят и в един момент 

ще стане напрегнато, като се натрупат избиратели пред 

помещенията. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: От тази сутрин от Министерството на 

външните работи нямаме постъпил входящ номер. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам 

Ви, вх. № ПВР/НС-15-221 от 14 ноември 2021 г., от РИК – Шумен, с 

което искаме да съгласуваме преминаване към гласуване с хартия в 

секция 301100010. Приложен е протокол, Приложение № 5, в който 
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е вписано, че е спряла работа машината в 9,25 ч. – проблем в 

дисплея на машината. 

Колеги, може би трябва и някакво указание или съобщение. 

Спомням си от предни и по-предни избори, когато е имало машинно 

гласуване, когато се почиства машината с дезинфектант, особено 

когато е гелообразен, създава филм на екрана, който не позволява да 

има контакт, когато избирателите гласуват – да не би да са 

допуснати и такива случаи. Дали да не изпратим едно писмо или 

съобщение на страницата, но не знам кое ще има по-добър резултат. 

Дотук са само две. Добре, ако се увеличат тези случаи, тогава ще 

предприемем някакви мерки.  

Това е за Шумен. Освен да им укажем да преминат към 

хартиени бюлетини. 

И другият случай, който Ви докладвах, е за секция 

20022100020 в община Созопол. Това е от РИК – Бургас, изпратили 

са ни констативен протокол за тази избирателна секция, подписан и 

от техника на „Сиела” – невъзможност за подмяна на машина. 

Според колегите, машината не работи, по технически причини не е 

стартирала и очевидно са поискали нова машина и Централната 

избирателна комисия, всички знаем, не позволява подмяна с нова 

машина.  

Така че Ви предлагам да гласуваме тези два случая: за РИК – 

Бургас, и РИК – Шумен, да им укажем да приемат решение за 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.  

Моля, режим на гласуване. . 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица 

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

против – 1 (Любомир Георгиев).  

Господин Георгиев, вдигнахте ръка? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За отрицателния си вот. Не виждам 

никакво написване на причина или възможна причина за 

преустановяването на използването на това устройство. 
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Единственото, което е написано, че има невъзможност за подмяна на 

едното с другото – на машината. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова, 

моля да се обадите на РИК 30 – Шумен, 10-та секция, госпожа 

Стоянова на РИК – Бургас, за  20-та секция. 

Следващият доклад, колеги. С вх. № ПВР/НС-15-222 от 

14 ноември 2021 г. от РИК 16 – Пловдив, ни изпращат Приложение 

№ 4 и № 5 за секция 162206063. В протокола е записано – опитвам 

се да разбера дали колегите са с две машини, протоколите са като за 

две. В единия протокол е записано за едната машина: „спряна е 

работата на машината поради софтуерен проблем и няма 

възможност да се изкарат резултати, машината не зарежда 

интерфейса”. За другата машина е записано: „машината изключва 

процеса в произволен момент, спряна е работата на машината 

поради софтуерен, хардуерен проблем и няма възможност да 

работи”.  

И с вх. № ПВР/НС-15-223 от 14 ноември 2021 г. от РИК – 

Кърджали, са ни изпратили писмо за избирателна секция 090200015 

с приложени протоколи, протокол № 4, подписан и от техника на 

„Сиела Норма” АД: „машината не изрязва разписка”. Техникът на 

„Сиела Норма” Ад е пристигнал в 8,40, подписал е протокола. 

Аз Ви предлагам на тези две писма да изпратим съгласуване 

да вземат решение за преминаване към хартиени бюлетини. Има ли 

друго предложение?  

И като гласуваме решението, госпожо Георгиева, моля да се 

обадите на РИК 16.  

Госпожо Солакова, ще звъннете ли на РИК 9 за тази 

секция 15? 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура на 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 



 27 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, току-що ми донесоха още една преписка, след това 

ще дам думата на господин Войнов и на госпожа Матева. 

С вх. № ПВР/НС-15-224 от 14 ноември 2021 г. сме получили 

писмо от РИК – Варна, с което ни информират, че в секция 281 и 

двете машини са дали дефекти и машинното гласуване е 

преустановено, че секционната избирателна комисия е преминала на 

гласуване с хартиени бюлетини без да уведоми районната 

избирателна комисия. Докладвам Ви го за сведение. И последващо 

одобрение? Да, като изискаме да ни изпратят документацията 

относно преустановяване на машинното гласуване. В този смисъл да 

им изпратим писмо. Или може би не писмо – госпожо Ганчева, 

можете ли да звъннете на районната избирателна комисия за секция 

281 да ни изпратят протоколите, въз основа на които комисията е 

взела решение да преминат към хартиени бюлетини? 

Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че вчера Ви 

докладвах писмо, с което изпратихме на „Информационно 

обслужване” АД указания да бъде извършено автоматизирано 

препращане на подадените чрез интернет страницата на ЦИК 

заявления на лица, поставени под карантина и задължителна 

изолация, като изпратихме и имейл адресите, мейл листата на 

общините, които ние имаме. Но днес в отговор получаваме писмо, 

че в подадения им списък с електронни адреси, не може да бъде 

реализирана тази автоматична функционалност, тъй като в списъка 

липсва уникалният идентификатор на всяка община, свързан с имейл 

адреса. Така че ще бъде автоматизирано и вече е направено 

автоматизирано препращане на мейла на Централната избирателна 

комисия на подадените заявления и от мейла на ЦИК съгласно наше 

протоколно решение веднага ще бъдат препращани на съответните 

общини. Така че го докладвам за сведение. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от Главна дирекция „Национална полиция”, вх. № ПВР/НС-

04-2-73 от 14 ноември 2021 г., с което ни уведомяват, че в 

изпълнение на разпоредбата на чл. 218, ал. 6 от Изборния кодекс 

всички помещения за гласуване на предстоящите избори са 

заключени и запечатани с хартиена лента от секционните 

избирателни комисии и се охраняват отвън от служители на 

Министерството на външните работи, с изключение на една-

единствена секция № 2 в Монтана, за която е уведомена РИК – 

Монтана. Ще бъде извършена проверка, за резултата от който ще 

бъдем уведомени своевременно. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади?  

Доклад ли имате, господин Георгиев? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Два сигнала. Единият е с вх. 

№ ПВР/НС-22-325 – днес е постъпил, но е постъпил снощи, на 

13 ноември 2021 г. Представям Ви го за сведение. 

Другият обаче с вх. № ПВР/НС-10-49 – сигналът, в който се 

съдържат уведомявания, че на територията на Изборен район 20, 

специално в община Дулово, се твърди от Политическа партия „Има 

такъв народ“, че има нарушаване най-общо казано на начина на 

транспортиране на изборни книжа. Твърди се, че има нарушение на 

РИК 20 – Силистра, но самият текст, доколкото аз го разбирам, 

твърдяното нарушение е по отношение на конкретни членове от 

районната избирателна комисия. Затова Ви предлагам да се 

запознаем със сигнала и моето предложение е да го изпратим за 

становище до районната избирателна комисия и с указанието да ни 

уведомят какви действия са предприели във връзка с така подадения 

сигнал. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вашето 

предложение е да го препратим на районната избирателна комисия. 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За становище. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, искам накратко от 

вчерашния ден един сигнал да Ви докладвам, който е постъпил за 

предизборна агитация в предизборния ден. Касае се за публикации в 

социалните мрежи, поради което Ви го докладвам само за сведение, 

тъй като съгласно § 1, т. 15 от Изборния кодекс социалните мрежи са 

изключени от обхвата на медийните услуги, респективно 

извършването на агитация през тях. Затова Ви докладвам този 

сигнал, вх. № ПВР/НС-22-313/13.11.2021 г.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стойчева, 

заповядайте. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, понеже сме получили въпрос 

по имейла от госпожа И.      И.         С.         , която казва, че е на 

лечение в Инфекциозна болница – София, където има избирателна 

секция, но комисията не й разрешава да гласува, тъй като я няма 

включена в избирателния списък. 

Предлагам да изпратим един отговор до госпожа Стоянова, 

тъй като инфекциозна болница – не знам дали е единствена или има 

няколко такива на територията на София, и да й обясним, че 

съгласно т. 10 от наше Решение № 844-ПВР/НС от 2 ноември 2021 г. 

в изборния ден избиратели, които не са включени в избирателния 

списък в лечебните заведения могат да бъдат дописани под чертата 

на избирателния списък, след като попълнят съответната 

декларация, Приложение № 35-ПВР/НС от изборни книжа и да 

гласува. Да изпратим такова писмо, което тя да представи пред 

комисията. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

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

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

против – няма.  

Колеги, няма други доклади. Прекъсвам заседанието. В 

11,30 ч. продължаваме. 

(След прекъсването.) 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия.  

Преди да продължа с докладите за проблеми с машините за 

гласуване, ви информирам, че към 11,00 ч. е преустановено 

гласуването в 32 избирателни секции, като в това число влизат 

седемте секции, за които взехме решение във вчерашния ден. Така 

само в изборния ден са 25. Преустановява се машинното гласуване и 

продължава гласуване с хартиени бюлетини.  

Докладвам ви преписка с вх. № ПВР/НС-15-229 от РИК – 26, 

с което ни изпращат протокол 5 и 4 за секция 26-20-000-19. От 

протокола е видно, че не е отстранен проблем с хартията на 

машината. Имат искане за преминаване към хартиено гласуване.  

Следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-237 от РИК – 

Велико Търново – 04, за секция № 040400040, че една от двете 

машини е преустановила работа и проблема не може да бъде 

отстранен. Има и приложен протокол, приложение 5. Не е описан 

проблема. Записано е, че не може да се отстрани техническия 

проблем. Тъй като са две машините, в тази секция машинното 

гласуване може да продължи с едното устройство. Мисля, че нямаме 

необходимост да вземаме отделно решение, да продължи 

гласуването с едното устройство, за което да се съставят съответните 

протоколи.  

В оперативен порядък госпожо Стойчева, моля да се обадите.  
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Следващият ми доклад е от РИК – Варна. Изпращат 

протоколите съставени за секционна избирателна комисия 281. 

Имаше доклад в предходната част на заседанието. Госпожа Ганчева 

се свърза с колегите от районна избирателна комисия – Варна. Те са 

взели решение за преминаване към гласуване с хартия, без да 

уведомят районната избирателна комисия. 

От протокола е видно, че проблема е индивидуализиран като 

засядане на хартия в принтера от рязко дърпане на разписка. 

Проблемът е отстранен в 10,07 ч. СИК сами са решили да преминат 

към хартиени бюлетини, без да искат разрешение от РИК. РИК 

разпорежда гласуване с хартиени бюлетини, след като вече е 

гласувано с хартиени бюлетини до момента. Същият е проблема и с 

другата машина, която е била в тази секционна избирателна 

комисия. Мисля колеги, тук да има само последващо одобрение.  

Следващият случай е от районна избирателна комисия – 

Монтана. Искат разрешение за преминаване към гласуване с 

хартиени бюлетини в секция № 122900045. Не е приложен протокол, 

но в писмото на колегите от РИК – 12 е записано: „Отпечатва 

контролни разписки без текст и повредата е невъзможно да бъде 

отстранена“.  

Аз ви предлагам да вземем решение, но да представят и 

съответните протоколи, подписани от техника на „Сиела Норма“ 

АД, ако е бил извикан такъв или първо да проверим до края на 

заседанието.  

Госпожо Георгиева, моля свържете се с РИК - Монтана. Да 

изпратят протоколите за този проблем в тази секция 45. Ако не е 

подписан протокола от техника на „Сиела Норма“ АД, това да бъде 

удостоверено с подписите на председател и секретар на комисията, 

както ако им е известна причината, поради която не е подписано от 

техник.  

Колеги, за да не бавим 26-та РИК, подлагам на гласуване 

тяхното решение за секция № 19.  

Моля, режим на гласуване.  
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Госпожо Стойчева, моля обадете се на 26-та РИК.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма.  

Колеги, продължавам с доклада по вх. № ПВР/НС-239 от 

районна избирателна комисия – Плевен, за секция № 153900009 в 

община Кнежа. Приложен е протокол, приложение 5 и 

Приложение № 4, от които е видно, че причината за спирането е, че  

четецът на картата не функционира правилно. Подписано е от 

техник на „Сиела Норма“ АД, а в приложение 5 е записано, че 

повредата не може да бъде отстранена поради наличие на 

предпоставки по чл. 269.  

Колеги, предлагам ви да гласуваме указания към РИК, да 

премине към гласуване с хартиени бюлетини тази избирателна 

секция.  

Моля, процедура по гласуване.  

Моля, госпожа Солакова да се обади на колегите от РИК – 

Плевен.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма.  

Следващият доклад е вх. № ПВР/НС-15-226 от РИК – 

Силистра. С писмото ни изпращат протокол приложение 5 за 

избирателна секция № 203100104. От протокола е видно, че 

машината е спряла да работи в 9,10 ч. Повредата не е отстранена. 

Като причина се сочи принтера отказва да работи и не възстанови 

работата си след опит за отстраняване.  

Колеги, мисля, че без принтиращо устройство не могат да 

продължат колегите. Така че моля за протоколно решение, да 

съгласуваме решение на районна избирателна комисия – Силистра.  
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Госпожо Стоянова, моля да звъннете на колегите от РИК – 20 

за секция 104. Да си вземат решението. Ние изпращаме писма на 

РИК, но да не изчакват нашето писмо, своевременно да реагират.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма.  

 Колеги, следващата преписка е с вх. № ПВР/НС-15-222 от 

РИК – 16 – Пловдив във връзка със секция № 47. Това е район 

Тракия.  

Колеги, с решението си, с писмото ни изпращат тяхното 

решение 129, с което указват на секционната комисия да 

преустановят машинното гласуване. Като се сочи, че при сравнение 

между разписката за текущо състояние с получения в запечатан плик 

криптографски идентификатор, кодът не е съвпаднал. Към 

решението е приложен протокол, приложение 1. Решението на 

секционната избирателна комисия е, че се преустановява използване 

на машина със съответния идентификационен номер, поради разлика 

в системния хеш. Приложен е констативен протокол, 

Приложение № 4, подписано от техник на „Сиела Норма“ АД. Като 

причина за спирането, грешен хеш код е записал техника. 

Приложение 5 е също причина грешен хеш код. И приемо-

предавателен протокол за връщане обратно на формулярите, 

приложение 9 и 13 за машинно гласуване.  

Колеги, тук няма какво решение да вземаме. Всичките случаи 

ще бъдат обобщени и ще бъдат изпратени на „Сиела Норма“ АД, за 

посочване на съответните причини за тези дефекти. И ще бъдат 

приложени към преписката по договора при приемане на 

изпълнението.  

В конкретният случай не е необходимо решение, тъй като 

гласуването продължава с една машина.  

Следващият доклад е с вх. № ПВР/НС-15-236 от районна 

избирателна комисия – Бургас. Молят ни за съгласуване и спиране 
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на машина в секция № 020400313. Приложен е констативен 

протокол, Приложение № 4. Причина за спирането – машината е 

работила на батерия и принтера е започнал да печата бавно и се е 

изтрила паметта.  

Има и приложение 5, за наличие на предпоставки по чл. 269. 

Приложение № 4 е подписано от техник на „Сиела Норма“ АД. Така 

че в този случай, колегите няма какво да направят.  

Подлагам на гласуване с протоколно решение да съгласуваме 

преминаването към гласуването с хартиени бюлетини.  

Моля, режим на гласуване. Моля, госпожо Стоянова да 

звъннете на РИК – Бургас, да си вземат решението за 313 секция.  

Колеги, успяваме като че ли в рамките на половин час от 

получаването на преписката, да върнем отговор, което е доста бърза 

реакция.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, връщам на доклад преписка ПВР/НС-15-224. Към нея 

ПВР/НС-15-235 за секционна избирателна комисия - 281 в район 

„Варна“, които са преминали към гласуване с хартиени бюлетини, 

въз основа на решение на секционната комисия, без да са искали 

санкция на РИК или на ЦИК, но са приложили констативните 

протоколи, приложение 4 за двете устройства.  

Моля, за последващо одобрение.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,  

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Господин Войнов, моля да водите заседанието.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, уведомявам ви за входящ № 

ПВР/НС-04-1-44-17. Свързан доклад с преписка ПВР/НС-04-1-44-14. 

Това е във връзка със закриването на секцията в Окланд – Канбера, 

заради извънредните мерки. Получили сме заповедта на 

ръководителя на ДКП – Канбера, Австралия. И в следващите сесии 

на заседанието ще докладвам решението за освобождаването на 

секционната комисия, която е назначена там.  

Докладвам ви сигнал от СИК-116, получен през ВКП, че е 

имало проблем с машината. Набирала е хартиената ролка. 

Информирали са техника. Отстранена е повредата. Оказа се 

проблем, който не е съществен. Това е единственият сигнал, поне 

към настоящия момент, който на мен ми е известен, за проблем с 

използването на специализирано устройство за машинно гласуване 

извън страната.  

Промените в съставите на секционните комисии текат 

активно. В следващото издание на заседанието ще внеса проекта за 

изменение на тези състави.  

Получили сме писмо от госпожа Станева през пощата на 

ЦИК, която ни уведомява, че има в Лондон Палмърс Грийн 

избирателни списъци, които според нея не трябва да са изложени на 

табло. Взели са мерки. Обадили сме се чрез Министерство на 

външните работи да могат да проверят, ако действително има такъв 

казус, да бъде решен по удачен начин.  

Всички входящи номера по предложения за промени в 

съставите на секционните избирателни комисии се обработват – 

партийните предложения и предложенията от Министерство на 

външните работи и ще бъдат докладвани днес, за утвърждаване на 

поименните състави на секционните комисии, на база на последните 

извършени промени.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Господин 

Чаушев, заповядайте.  

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-04-

1-60/13.11.2021 г., постъпило в 19,45 ч. в Централната избирателна 
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комисия. Това е писмо от Министерството на външните работи, 

господин Кондов – постоянния секретар. Това е във връзка с 

вчерашните ни разисквания, по отношение на потоците на 

информация за попълване съставите на РИК и съгласуване на 

действията между Централната избирателна комисия и 

Министерството на външните работи. Той ни уверява, че ние сме 

имали проблеми с получаването на информацията от 

Министерството на външните работи. Полага всички усилия 

проблемите да се разрешат. За сведение.  

В тази връзка докладвам и сигнал от Дрезден - 1. То е във 

връзка, че се твърди от госпожа Р.        К.           , че представителя на 

Министерството на външните работи е заплашвал заместник-

председателя, че ще я подмени с резерва. Моли Централната 

избирателна комисия, да се изпратят методическите указания на 

въпросния представител на Министерството на външните работи, за 

да се запознае обстойно с правата и задълженията му. Докладвам го 

за сведение. Не знам дали има предложение за смяна, най-малкото 

от член, независимо от това, че е представител на Министерството 

на външните работи, за подмяна на членове в Дрезден - 1. Ако се 

появи, тук ще стане нещо много страшно. За сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Други 

доклади, колеги, има ли?  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам две преписки. Едното е с 

вх. № С-14 от 14.11.2021 г. Твърди се, че в една секция в Турция в 

Чорлу се работи по избирателни списъци без ЕГН и се притесняват, 

че това би могло да доведе до проблеми. Уточняваме, че в 

избирателните списъци извън страната лицата, които гласуват, 

личните им данни се добавят от членовете на секционната 

избирателна комисия. Докладвам сигнала само за сведение.  

Докладвам още един сигнал, който е с вх. № ПВР/НС-22-323. 

По отношение на приемането на материалите, комисия 272 – Триест 

– Италия са се притеснявали, че няма да могат да съберат кворум, за 
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да си получат документите. В крайна сметка са се получили 

документите и тази комисия вече работи. Докладвам го за сведение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: 

Заповядайте, госпожо Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпил сигнал 

жалба за агитация в предизборния ден, получено по имейла на 

Централната избирателна комисия, като предходно изпратен към 

имейла МВР – избори. В съответния сигнал жалба се изтъкват 

определени обстоятелства. Така както твърди жалбоподателката, че 

има приложен към имейла друг имейл, в  който се съдържа 

съответния линк, който касае обстоятелствата.  Не е видно от 

постъпилото в нашата електронна поща, поради което моля да 

вземем протоколно решение да изискаме от жалбоподателя да ни 

изпрати на имейл останалата част от кореспонденцията, в която се 

съдържат съответните данни, за които твърди, че се извършват 

нарушения.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: По 

предложението на госпожа Стоянова имате ли съображения?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Уважаеми колеги, аз ще се включа със сигнал-жалба, вх. № 

С-36/14.11.2021 г. Сигналът е от А.             Н.             – координатор 

на 23-ти МИР, коалиция ГЕРБ – СДС. Информира ни за нередност в 

секция 3-7 в Район „Витоша“, че изборния ден е започнал с 

25 минути закъснение. Машината за гласуване не е издала контролна 

разписка и няколко пъти е рестартирана. Хората стоят пред стаята за 

гласуване и не могат да гласуват.  
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Тъй като сигнала е адресиран и до районната избирателна 

комисия 23-та, която е компетентна да провери случая, предлагам да 

остане за сведение.  

Колеги, други доклади има ли?  

Колега Баханов, заповядайте. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаем колеги, сигналът е от 

14.11.2021 година. Докладвах го на предишното заседание, че 

бащата на един от кандидатите за народен представител, който е 

член на СИК и представител на партията, се опитва да влияе на вота 

в РИК – Благоевград. Извършва се проверка и се вземат мерки, ако 

се окаже, че има такова въздействие. Имаше сигнал, че във 

Френската гимназия, секция 10, в една от секциите, където има две 

машини има и две кутии за гласуване за пускане на разписките. Това 

е нормално. Не считам, че трябва Централната избирателна комисия 

да се произнася по това.  

Сигнал от Г.      П.      , че в сайта на вестник „24 часа“ има 

завоалирано оповестяване на резултата.  

 По една преписа от онзи ден от Окръжния съвет, районна 

прокуратура – Плевен по отношение на едно лице дали е участник в 

изборите като кандидат за народен представител, президент или 

вицепрезидент на предстоящите избори. Получили сме отговор 

вх. № ПВР/НС-00-142/13.11.2021 г. от И.   Г.               от 

„Информационно обслужване“ АД, във връзка с извършена проверка 

от тях, дали е регистриран в изборите на 14 ноември 2021 г. 

Информира ни, че посоченото в писмото лице не е регистрирано 

като кандидат в нито един от двата избора.  

Предлагам да гласуваме да изпратим стандартното писмо с 

това съдържание.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли изказвания по предложението на господин Баханов.  

Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, без да 

прекъсваме заседанието ще изчакаме, защото има преписки, които 

трябва да влезнат в зала.  

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви едно 

писмо, което сме получили от дирекция „Административно 

обслужване“ и работа с кметствата на община Враца, адресирано до 

РИК – Враца. Изпратено е по електронната поща и на Централната 

избирателната комисия, с предложение за разширяване на обхвата на 

една от подвижните секции за гласуване на лица поставени под 

карантина или задължителна изолация. Тъй като и в днешния ден 

лицата имат право да подават заявления, посочени са броя на 

заявленията постъпили към момента.  

Доколко е от компетентността на РИК или на кмета на 

общината, който издава заповедта за образуване на секцията, това 

следва да прецени районната избирателна комисия. Докладвам ви го 

за сведения.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преписката 

която ви докладвах за Монтана – вх. № ПВР/НС-15-250, сме 

получили допълнение към преписката. Към него е приложен 

протокол; Приложение № 5 и Приложение № 4 за избирателна 

секция с № 122900045. От протоколите е видно, че е възникнала 

механична повреда в принтера. В Приложение № 4 е посочена 

същата причина. Машината е работила нормално около три часа и 

престава да се вижда текст върху хартията, която иначе се движи. 

Това е бележката, която е записана от техника на „Сиела Норма“ 

АД.  

Колеги, това е причината за преустановяване. И повредата е 

невъзможно да бъде отстранена. На техника заключението е това.  

Колеги, това е за РИК-12, с вх. № ПВР/НС-15-249. Получили 

сме писмо от районна избирателна комисия – Кърджали за секция 



 40 

091600046, протокол, Приложение № 5, в който е вписано: 

повредата  не е отстранена поради повреда на четеца на карти.  

С вх. № ПВР/НС-15-248 сме получили писмо от РИК – 

Пазарджик, с което ни изпращат Решение № 298, с което са 

преустановили машинното гласуване в секция 132100009, община 

Пещера.  

Колеги, това решение на районната избирателна комисия за 

тази избирателна секция, след като вече е взето, само за последващо 

одобрение от страна на Централната избирателната комисия. 

Последният ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-247, РИК – 

Бургас, ни изпраща тяхното решение за преустановяване на 

машинното гласуване в секция 313, за което по-рано взехме нашето 

протоколно решение, въз основа на тяхното искане и представените 

документи. 

Подлагам на гласуване с протоколно решение да укажем на 

РИК – Кърджали и Монтана и да одобрим последващо решението на 

РИК – Пазарджик.  

Моля, процедура по гласуване.  

Ще помоля за Монтана да се обади госпожа Георгиева, за 

Пазарджик – госпожа Стоянова.  

Госпожо Солакова моля ви, да се обадите на Кърджали за 

секция № 46.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Госпожо Солакова, заповядайте.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по оперативния 

план имаме определен час за събиране на информацията за 

активността и към 12,00 ч. да я публикуваме.  

Предлагам да приемем протоколно решение за публикуване 

на информацията за активността на интернет страницата на 

Централната избирателната комисия.  



 41 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова,  Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, на първия брифинг обявихме 

това, за което се бяхме разбрали, по повод изказването на господин 

Янев и за гласуването с една карта от избирателите един път. Трябва 

да се указва да гласуват, ако желаят и в двата вида избори с една 

карта. Дори призовах да се запознават с плаката на Централната 

избирателната комисия, който е пред изборните помещения и 

показва много ясно стъпките на избирателите и екраните. Така че, 

ако се запознаят внимателно и го прочетат, могат да видят какво ще 

се отвори на машината като екрани, за да гласуват и в двата вида 

избори. Въпросите бяха за машините, какви са причините да се 

спрат и колко са. 

Имаше въпрос, че при получен сигнал в БНТ за една секция в 

Турция, че избирател, който е имал затруднения да прелисти 

бюлетината, е застанал член на секционната избирателна комисия до 

него и му е натиснал екрана. Имаше и два от сигналите, които 

разпределих сега, че включително в една секционна комисия се 

зареждат от членовете на секционната комисии картите 

предварително. Така че ние казахме, че е недопустимо член на 

секционна комисия да застава до избирателя и да вижда екрана. 

Трябва да дава указания, без да вижда екрана, на разстояние зад 

машината, как да бъдат прелиствани страниците на бюлетината и 

как да гласуват избирателите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В тази връзка колегите да знаем и 

говорителите. Във Франция един избирател е гласувал за двата 
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избора. Подписал се е само за единия вид избор и е поискал втора 

карта. Секционната избирателна комисия или член на секционната 

избирателна комисия са му дали втора карта. Той е гласувал. И сега 

в момента чакат указания как да се процедира. При всички случаи 

гласът на избирателя ще остане и на разписката и във флаш паметта 

и ще се отчете във финалния протокол от машинното гласуване. За 

това лице, с този констативен протокол и отметка в избирателния 

списък, при проверката в ГД ГРАО може да приемем решение, че 

когато изпращаме данните, че той е гласувал два пъти, което е 

нарушение и на Изборния кодекс и по Наказателния кодекс това 

деяние инкриминирано.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади?  

Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 13.30 часа.  

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

заседанието продължава преди обявения начален час, поради спешен 

доклад. Имаме необходимия кворум за вземане на решения.  

Докладвам ви с вх. № ПВР/НС-15-251. От РИК – Благоевград 

е получено писмо и констативен протокол, приложение 5 за проблем 

с машината за гласуване в секция № 010300050.  

В Приложение № 5 е записано, че повредата не  отстранена, 

тъй като принтера не реже хартията и не отпечатва разписки. 

Същата причина е посочена и в протокол, приложение 4, но липсва 

подпис от техник на „Сиела Норма“ АД. Може би  колегите от 

Благоевград е добре, когато ни изпращат тяхното решение, да се 

изпрати информация, дали е отказал техника да подпише протокола, 

дали е пропуск, а има ли яснота, какви са причините.  

Колеги, моля за гласуване.  

Господин Баханов, да информирате РИК – Благоевград.  

Моля, режим на гласуване. 



 43 

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); 

против – 1 (Любомир Георгиев) 

Колеги, прекъсвам заседанието.  

Продължаваме в 13,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия – в залата сме 

осем членове. 

Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-15-253 от РИК – 26, 

София област. Изпращат ни протокол – Приложение № 4, и 

Приложение № 5 за секция с № 260900005, за която е посочено, че е 

спряла работа в 12,24 ч. Писмото е пристигнало в 13,00 ч. Причината 

за спирането – не отпечатва разписки. Подписано е и от техника на 

„Сиела Норма“ АД. Същата причина е посочена и в протокола за 

наличие на предпоставки по чл. 269. 

Предлагам да съгласуваме вземане на решение от Районната 

избирателна комисия за преминаване към гласуване с хартиени 

бюлетини. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Госпожо Георгиева, моля да позвъните на РИК – 26, да 

вземат решение за секция с № 260900005 да си вземат решението за 

преминаване към хартиени бюлетини. 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги! Докладвам ви жалба, постъпила с вх. № С-
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59/14.11.2021 г., от госпожа Мария Петрола Колева – председател на 

ПП „Правото“, кандидат за президент и кандидат за народен 

представител, относно нарушение на чл. 182 и следващите от 

Изборния кодекс, извършено от БНТ в предаването „Денят започва“ 

с Георги Любенов. Сочи, че е направена агитация за ПП „Партия на 

промяната“ между часовете 10,13; 10,15; 10,45 в деня за размисъл. 

Излага съображения, описва обстановката. Също така сочи, че срещу 

този водещ ПП „Правото“ има жалба и до Комисията за защита от 

дискриминация, но явно Централната избирателна комисия не си е 

изпълнила своевременно задълженията да санкционира този 

журналист, за БНТ и за нарушение на Конституцията и Изборния 

кодекс спрямо ПП „Правото“. 

Във връзка с изложеното моли за спешна проверка и 

постановяване на решение за уважаване на сигнала и налагане на 

съответната санкция на БНТ и предаването „Денят започва“, като 

отново посочва времевия отрязък. 

Колеги, жалбата не е подписана. Веднага след получаването 

чрез сътрудниците съм резолирала да бъде отстранена 

нередовността на жалбата – липсата на подпис. Нашият сътрудник 

ми е отразил, че е сведено до знанието на госпожа Мария Колева в 

13,03 ч. на 14 ноември 2021 г. по посочения телефон. Предлагам ви, 

за да работим по тази жалба, да изискаме от СЕМ записа на соченото 

от госпожа Петрова предаване.  

Предлагам писмо до СЕМ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Цветанка Георгиева); против – няма. 

Продължавам с моите доклади по машинното гласуване. 

С вх. № ПВР/НС-15-261 сме получили протокол по чл. 269 от 

РИК – Кюстендил за секция с № 102900006 в протокол – 
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Приложение № 4 и Приложение № 5. Приложение № 4 е подписано 

освен от СИК и от техника на „Сиела Норма“ АД. Машината не 

спира да пуска празни бюлетини, най-вероятно разписки. 

Следващият номер е ПВР/НС-15-252. Това е Решение № 130 

на РИК – 16, Пловдив-град, за преустановяване на машинното 

гласуване в секция № 162206063, което ние взехме по-рано – 

изпратихме цялата документация. Докладвам ви го за сведение. 

Предлагам ви да гласуваме искането на РИК – Кюстендил. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, искам да поставя един въпрос и 

ще моля за протоколно решение. Получавам вече трети сигнал, 

който е обработен в групата по жалби и сигнали, от едно и също 

лице – Д.      К.                , който ни изпраща линк към сайта Dropbox 

и ни изпраща пети, шести, седми по ред сигнал, който да бъде 

обработен от Централната избирателна комисия. 

Доколкото разбирам, това също е социална медия, ако 

изобщо може да се приеме, че е медия, тъй като това били виртуални 

кутии, които се създавали. 

Предлагам ви изобщо да не се завеждат повече такива 

сигнали, тъй като Централната избирателна комисия не контролира 

във Фейсбук или други социални медии, каквито и да било действия, 

които се предприемат в изборния и преди изборния ден. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други докладчици? 

Заповядайте, господин Георгиев. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам сигнали, постъпили в 

Централната избирателна комисия: сигнал с вх. № С-64/14.11.2021 г. 

е във връзка с изборно нарушение в село Михайлово, област Враца. 
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Препратено е от съответната група на ситуационен център на МВР. 

Твърдението е, че нямало реакция. 

Свързах се с РИК – Враца, и от РИК казаха, че са получени 

сигнала и ще реагират, поради което ви го докладвам само за 

сведение. 

Следващите два сигнала са с вх. № с-65/14.11.2021 г. и С-

74/14.11.2021 г., свързани с Район – 23.  

Първият сигнал е, че СИК е направила две кутии за 

разписките – докладвам ви го за сведение. 

Във втория сигнал пише, че в секция 60 на МИР – 23, има 

опашка и само една работеща машина. Само че не пише коя е тази 

секция от всичките, не е посочен съответният номер. Докладвам го 

също за сведение. 

Последният сигнал е с вх. № С-70/14.11.2021 г. Това е един 

лист, на който отгоре пише, че е сигнал до РИК – 16, Пловдив. Ще 

се свържа с РИК – 16, за да установим дали е стигнал до тях, той се 

отнася за секции на територията на РИК – 16. 

Всичките тези така озаглавени сигнали ги предлагам за 

сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател. 

В точка: Гласуване извън страната, първо, искам да 

докладвам проекта на решение с промените, които са постъпили от 

сутринта. 

Докладвам входящи номера на Министерството на външните  

работи: ПВР/НС-04-1-44-18; ПВР/НС-04-1-44-19; ПВР/НС-04-1-

44/20; ПВР/НС-04-1-44-19/21; ПВР/НС-04-1-44-19/22; ПВР/НС-04-1-

44-19/23; ПВР/НС-04-1-44-19/24; ПВР/НС-04-1-44-19/25; ПВР/НС-

04-1-44-19/26;27 и 28. Всичките се от днешна дата и са в период от 

време от 09,30 ч. сутринта до 13,10 ч. 
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Всички промени, които са подадени в тези изброени входящи 

номера, са нанесени в проекта на решение, което се намира в папка с 

мои инициали от днешна дата и е с проектен номер 940. 

Към него има приложена екселска таблица с проектен 

номер 940. 

Моля, след запознаване, да подложим на гласуване. В 

настоящия проект на решение са включени и вх. № ПВР/НС-04-1-

44/14 и ПВР/НС-04-1-44/17, които се отнасят до закриването на 

секцията в Окланд, Нова Зеландия. С това решение освобождаваме 

състава на съответната секция с № 343. 

Моля да го прегледате и да го подложим на  гласуване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

погледнете проекта. 

Има ли изказвания по този проект? 

Ако няма, моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма. 

Решението е № 947-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Имам още три кратки 

доклада. 

Първо, да ви докладвам, че от секциите извън страната, от 

Сейнт Хемптън през ВКП уведомление, че машините им са спрели. 

Обадили са се на техника и ако до пет минути не дойдат, ще 

преминат на хартиени бюлетини. Оказа се, че проблемът е никакъв: 

машините работи и изборният ден там продължава без проблеми. 

Докладвам го за сведение. 

Докладвам сигнал относно мястото на избирателната комисия 

в Германия, град Кобленц. Сигналът е от избирател, който твърди, 

че на посоченият адрес за гласуване, се намира изкоп. След 

половинчасово издирване откриват секцията за гласуване на около 

150 метра – закътано място. Уведомили са служителите в секция за 
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проблема и са поставили надписи, за да могат да се улесняват 

следващите избиратели, които искат да гласуват. 

Предлагам това да бъде изпратено на Външно министерство, 

за да се провери какво точно се е случило. 

Освен горното, искам да докладвам и получен през ВКП 

сигнал от СИК № 177 в Корк, като моля за протоколно решение, тъй 

като, когато са се приемали документите от представители на 

държавата, са установили, че в протокола – оригинал, образец 

Приложение № 104-ПВР/чх – това е хартиена секция, са липсвали 

първа и втора страница от приложението, което означава, че 

довечера секционната комисия няма да може да си отчете 

резултатите, тъй като протоколът не е в цялост. 

Уведомяват ни, че разполагат с пълен комплект оригинал и 

чернова от същия вид документ – Приложение № 104-ПВР/чх със 

съответния сериен номер, който е бил предвиден, първоначално за 

евентуалния балотаж на 21.11.2021 г. Коментирахме го с Работна 

група „Избори“, които имат готовност при одобрение от страна на 

Централната избирателна комисия, ако приемем такова протоколно 

решение, секционната комисия да ползва екземплярът, който й е 

предоставен. 

Променям си доклада, колеги, защото току-що осъзнах, че 

всъщност формулярите не са идентични като съдържание, поради 

което коригирам предложението си по следния начин: протоколът, 

който им е предоставен за втори тур, ще се използва за втори тур, а 

сега, за да могат да отчетат резултатите от гласуването от първия 

тур, на комисията да бъдат изпратени през ВКП pdf екземпляри със 

съответни серийни номера и затова да бъде изготвен протокол. 

Централната избирателна комисия да вземе предвид при приемането 

на документите довечера, за СИК № 177 в Корк, Ирландия е било 

процедирано по този начин. 

Моля за протоколно решение в този смисъл. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на госпожа Стоянова има ли изказвания?  
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Моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад в тази точка е от 

вчерашния ден – запитване, от госпожа Велчева, която пита защо 

няма списък с адресите на секциите в чужбина на сайта на 

Централната избирателна комисия. 

 Този списък се намира на сайта на Министерството на 

външните работи и, тъй като са за всяка държава поотделно, 

гражданите спокойно могат да се ориентират къде се намира 

съответната секция. Всички заповеди на съответните ръководители 

на ДКП са качени в сканиран вид там с конкретен адрес на всяка 

секция. Докладвам в го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

имате ли доклад? 

Заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, във моя папка от днес ще 

намерите проект под номер 941-ПВР/НС.  

В Централната избирателна комисия са постъпили с вх. № С-

20/14.11.2014 г. от Ю.          П.          ; вх. № С-21/14.11.2021 г. от            

М.                  В.      – К.         , вх. № С-37 от коалиция ГЕРБ – СДС; 

вх. № С-45/14.11.2021 г. от К.       Ш.       ; вх. № С-50 от С.               

К.                     и вх. № С-77/14.11.2021 г. от Румен Петков в 

качеството на председател на ПП АБВ. 

Всичките сигнали са от днес и това са сигнали, че в изборния 

ден кандидатът за народен представител Кирил Петков от коалиция  

„Продължаваме промяната“ е агитирал в полза на определено 

политическо лице, а именно кандидата за президент Румен Радев и 

за коалицията, от чиято листа е излъчен като кандидат за народен 

представител. 
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След като се запознах с излъчените материали на доставчика 

на медийна услуга „Нова телевизия“, в моя папка от днес ще видите 

файл със записа на сутрешния блок на „Нова телевизия“ от днешния 

ден.  

Централната избирателна комисия установи, че кандидатът за 

народен представител Кирил Петков извършва агитация в изборния 

ден за коалицията, от която той е кандидат, както и за кандидата за 

президент Румен Радев. 

Съгласно дефиницията на § 1, т. 17 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс „предизборна агитация“ е призив за 

подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или 

инициативен комитет при участие в избори. 

Видно от излъчения материал Централната избирателна 

комисия намира постъпилите сигнали за основателни, тъй като 

кандидатът за народен представител Кирил Петков нарушава 

забраната по чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс. 

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от 

Изборния кодекс предлагам на вниманието ви следното 

„РЕШЕНИЕ: 

1. Установява нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от 

Изборния кодекс, изразяващо се в извършване на предизборна 

агитация в изборния ден от кандидата за народен представител 

Кирил Петков. 

2. Оправомощава председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт за установеното нарушение на Кирил Петков 

– кандидат за народен представител“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания? 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз искам да се запозная с 

материала. 

Колеги, малко време за запознаване. В момента изчакваме, 

колегите, които имат желание да се запознаят с видеоматериала, да 

го изгледат, за да можем да вземем своето решение. 
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Госпожо Матева, заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, записът е верен, просто е много 

дълъг. Според мен трябва да се направи откъс от него, за да се 

приложи като веществено доказателство към решението. Няма как 

по друг начин да бъде приложен файлът към преписката. 

Предлагам на диск, но не целият запис, защото е много дълъг 

– на 5,38 минута се чува и вижда твърдението. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, 

заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, приемам направеното 

предложение от госпожа Матева. Ще включим в преписката 

технически носител със запис между петата и шестата минута, 

където се установява извършеното нарушение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания? Няма.  

Подлагам на гласуване така представения проект на решение 

с техническите корекции, които ще се отразят, и да се конкретизира 

времевият период от записа, който ще бъде приложен към 

преписката. 

Моля, процедура по гласуване. 

КРАСИЦИР ЦИПОВ: Госпожо Председател, моля 

прегласуване, тъй като не отчетохме резултата. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

прегласуване, тъй като не бяха отчетени всички гласувания на 

колегите, за проекта на решение, предложен от колегата Ципов. 

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

Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма. 

Решението е № 948-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

Продължавам с докладите по машинното гласуване. 



 52 

Колеги, с вх. № ПВР/НС-15-265 имаме писмо от РИК – 

Шумен, с което ни уведомяват за технически проблем с принтера на 

машината в секция № 303000101. Приложен е протокол – 

Приложение № 5, в който е вписано „проблем с нова на принтера“ – 

най-вероятно не може да изреже контролна разписка. 

С вх. № ПВР/НС-15-262 от РИК – Велико Търново, Четвърти 

изборен район ни изпращат протокол за наличие на предпоставки по 

чл. 269, вписан в Приложение № 5 – доста подробно: при направен 

избор за гласуване и в двата вида избора принтерът на машината не 

разпечатва първата разписка, разпечатва отрязък около един 

сантиметър; втората разписка се отпечатва цялата. Звуковите 

сигнали за отрязване на лентата се чуват, както и звуковият сигнал 

на екран се изписва „разписката е отпечатана“. След многократно 

неразпечатване на разписка за избора за президент и вицепрезидент 

са уведоми РИК – 4, и „Сиела Норма“ АД и се  преустанови 

гласуването с машината след многократни опити от страна на 

техническото лица за отстраняване на повредата и консултации от 

„Сиела Норма“ АД. 

Третият доклад ми е с вх. № ПВР/НС-15-264 от РИК в 

Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Изпращат ни Решение 

№ 234, с което е преустановено машинното гласуване в секция 

№ 1701000102. Приложено е освен решението на РИК и протокол – 

Приложение № 5, в който е описано каква е повредата, а именно 

невъзможност за отпечатване на бюлетини. След консултация с 

отговорник е взето решение за приключване на работата на 

машината. РИК е уведомена в 12,37 ч. 

Това понеже има решение на РИК е за последващо 

одобрение. С едно гласуване ви предлагам да одобрим взетото 

решение на РИК – 17, както и да укажем на РИК – 4, и РИК – 30 да 

си вземат решенията по чл. 269. 

Моля, процедура по гласуване, като моля, госпожо Солакова, 

да се обадите на РИК – Шумен, а госпожа Георгиева да се обади на 

РИК – Велико Търново. 
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Моля, режим на гласуване. 

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

Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир 

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

против – няма. 

Колеги, има ли други доклади? 

Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам сигнал във връзка с 

карантинираните, който започва от вчера и стига до днес. За мен 

проблемът не е ясен и затова го докладвам.  

На 12.11.2021 г. госпожа Тодорова е изпратила до 

Централната избирателна комисия: „карантинирана съм на адрес, 

който не е по моя лична карта, нито пък, където прекарвам 

карантината си“.  

Иска да гласува на друг адрес и посочва секция на определен 

адрес.  

Чета текста, който пристига днес: досега от Красна поляна се 

опитваха да се свържат с мен. Разбирам, че мейлът ми нито е 

прочетен, нито искането ми е обработено. Заради ваша или на РЗИ 

грешка днес няма да мога да гласуваме. Направих каквото ме 

инструктирахте по телефона. 

Явно е воден някакъв разговор с някой от колегите, но не 

мога да разбера какво става по-нататък, какво е станало и така 

нататък. 

За мен е неясно. Ако някой колега е запознат с тази ситуация, 

моля да обясни. Доколкото схващам, все пак от Красна Поляна са й 

казали, че няма да стане, или поне тя така твърди. Не знам как да 

процедираме тук. Няма посочен телефон в текста. Колега е говорил с 

нея, дал й е някакви указания и аз не мога да разбира какви указания 

са й дадени, защото тя твърди, че от Красна поляна са й казали, че 

няма да стане да гласува на адрес, различен от адреса на карантина и 

по лична карта, твърди пък тя. 
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За втория тур обаче да уточним с ясни и категорични 

указания в алгоритми някакви. Това е моето предложение засега. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № С-86 е постъпил 

сигнал от Венера Тодорова, която е гласувала в секция в квартал 

„Лозенец“. Тя твърди, че след като си е показала бюлетината, в 

бюлетината е било зачертано поле № 9, без каквато и да било намеса 

от нейна страна. Въпреки това е избрала номер на желаната партия, 

потвърдила своя избор, в полето за потвърждение излязъл екран „не 

подкрепям никого“ и така няколко пъти. 

Секционната избирателна комисия твърди, че най-накрая е 

успяла да гласува съгласно нейното желание, но с оглед 

напредването на изборния ден, молят за нашата незабавна намеса за 

прекратяване гласуването с въпросната машина. 

Предлагам да изпратим сигнала по компетентност на РИК – 

23, да направят проверка на място. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпила 

жалба по имейла от госпожа З.        Х.           от град Варна, която 

твърди, че синът й е с ТЕЛК и 100% чужда помощ. Посочила е 

номера на секцията в град Варна, в която същият е трябвало да 

гласува. 

Поискали са да гласува с придружител, но председателят на 

секционната избирателна комисия, както и останалите членове от 

секционната избирателна комисия, не са ги допуснали да бъде 

извършено гласуването с придружител. Също така госпожата 
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твърди, че не и е дадено някакво решение за този отказ от 

секционната избирателна комисия. 

Тъй като става въпрос за секционна избирателна комисия в 

град Варна, предлага ви незабавно да препратим тази жалба по 

компетентност на РИК – Варна, за да извършат проверката; да се 

произнесат и да ни уведомят за резултата от проверката. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Ако няма, моля, процедура по гласуване. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч 

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

Госпожо Солакова, заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за 

сведение – от Главна дирекция „Национална полиция“ сме получили 

писмо във връзка със започването на изборния ден – спокойно 

отваряне на секционните избирателни комисии. Охраната, знаете, се 

осъществява от органите на МВР.  

Докладвам ви за сведение писмо с вх. № ПВР/НС-04-

24/14.11.2021 г. 

Докладвам ви писмо от РИК – 25, които ни информират за 

случай в секция с № 57 в 13 административен район – спиране на 

работа на двете машини, поради токов удар. Междувременно, докато 

дойде техникът, за да отстрани повредата, е допуснато от СИК 

гласуване с хартиени бюлетини на двама избиратели без решение на 

РИК. След възстановяване работата на машините, машинното 

гласуване е продължило. 

Изпращат ни съставен от СИК протокол и ни уведомяват, че 

секционната избирателна комисия е върнала протоколите „М“ и на 

същите са предадени протоколи „ХМ“ и „КР“ за отчитане на 

изборните резултати. 
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Към това писмо е приложен протокол на секционна 

избирателна комисия № 25461357, подписан от всички членове на 

секционната избирателна комисия. 

Това е единственият случай, за който съм уведомена, че 

имаме допуснато гласуване с хартиени бюлетини в случай на 

възстановяване на машинното гласуване. Мисля, че действията на 

колегите от РИК – 25, са правилни и законосъобразни. Докладвам ви 

го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото заседание ще започне в 16,30 ч. 

 

(След почивката) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, продължаваме заседанието на Централната избирателна 

комисия.  

В началото ще ви докладвам две преписки от РИК – 

Благоевград и от РИК 24 - София.  

Първата преписка е с вх. № ПВР-15-275. С нея РИК – 

Благоевград ни изпращат своето решение № 227, с което в секция 38 

в община Петрич решават гласуването да продължи с хартиени 

бюлетини поради наличие на предпоставки по чл. 269 (ИК) за 

преустановяване на машинното гласуване.  

Втората преписка е с вх. № ПВР/НС-15-270. Тя е от РИК 24 – 

София. С нея ни уведомяват, че съгласно констативен протокол, 

Приложение № 4 и Приложение № 5 в избирателна секция № 50 в 

район Сердика е преустановено машинното гласуване и са 

преминали към гласуване с хартиени бюлетини.  

Сега давам думата на колежката Матева да докладва.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа в папка с 

моите инициали има публикуван Регистър на жалбите и сигналите в 

изборния ден към 13 часа. Обработени са и можем да публикуваме 
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този регистър, за да бъде информирано обществото за постъпилите и 

разгледани от Централната избирателна комисия жалби и сигнали, а 

вече окончателният ще бъде или късно вечерта, или утре. Така че ви 

моля да се запознаете и с протоколно решение да одобрим 

публикуването му на страницата на Централната избирателна 

комисия.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Имате ли 

становища по направеното предложение? Ако няма, моля, процедура 

по гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма.  

Имате ли друг доклад?  

Господин Ципов, заповядайте в точка пета: Доклади по дела, 

жалби и сигнали. 

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днешна дата ще 

видите първо проект 943. В Централната избирателна комисия са 

постъпили сигнали от А.        Г.             и Н.                 Н.           с 

вх. № С-31 и вх. № С-34/14.11.2021 г. с твърдения за публикуване на 

резултати на интернет страницата на агенции от гласуването в 

изборния ден по повод изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. за нарушение на 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс. 

В проекта подробно са описани фактическата обстановка, 

както и публикуваните предварителни данни. Предлагам ви 

проектът на съответните основания от Изборния кодекс да изглежда 

по следния начин:  

Централната избирателна комисия реши: установява 

нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс за 

това, че на диапазон от 9,30 ч. до 15,40 ч. включително на интернет 
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страницата на агенцията са публикувани няколко пъти резултати от 

допитвания до общественото мнение, изразени в проценти под 

формата на участници в състезания.  

Оправомощаваме председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт за установяване на нарушението на 

съответната агенция, както и указваме на електронното издание 

незабавно да премахне от интернет страницата публикуваните 

резултати. Става дума за интернет страницата на агенция Blitz. 

Докладвах ви проект за решение да установим нарушението, 

да оправомощим председателя да състави акт за установяване на 

административното нарушение, да укажем на електронното издание 

да премахне незабавно от интернет страницата си публикуваните 

резултати. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

имате ли становища по направеното предложение? Ако няма, го 

подлагам на гласуване.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица 

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

против – няма.  

Решението е № 949-ПВР/НС/14.11.2021 г.. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес има 

проект под № 944. В Централната избирателна комисия са 

постъпили сигнали от И.           Х.           и Н.           Н.            с 

вх. № С-69 и вх. № С-78/14.11.2021 г. с твърдения за публикуване на 

резултати на интернет страницата на Клуб З от гласуването в 

изборния ден по повод изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. в нарушение на 

разпоредбата на чл. 205, ал. 5 Изборния кодекс. 

Централната избирателна комисия извърши преглед на 

интернет страницата на Клуб Z, при което установи, че на 

14 ноември 2021 г. във времевия отрязък между 10,00 ч. и 14,30 ч. на 

същата са публикувани няколко пъти резултати от допитвания до 
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общественото мнение, изразени в проценти под формата на 

участници в залагания в букмейкърски къщи, чрез които се визират 

кандидати на партии и коалиции от гласуването в изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 

14 ноември 2021 г. като на интернет страницата на Клуб Z е 

публикуван линк към Туитър, в който са отразени самите резултати 

от залаганията. 

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се 

получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като 

напуснат избирателната секция. Поради горното Централната 

избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати 

на интернет страницата на Клуб Z представляват именно резултати 

от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г., въпреки че самите резултати са публикувани 

на линк в социалната медия Туитър, а не директно на интернет 

страницата на Клуб З. 

Уважаеми колеги, съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от 

Изборния кодекс е налице забрана на резултатите от допитвания до 

общественото мнение по повод на избори да се огласяват под 

каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края 

на изборния ден на територията на страната. 

Предвид изложеното, на съответните основания от Изборния 

кодекс, предлагам на вниманието следното решение: 

Установява нарушение на разпоредбата на чл. 205 от 

Изборния кодекс – това, че от 10,00 ч. до 14,30 ч. на страницата на 

Клуб З са публикувани няколко пъти резултати от допитвания до 

общественото мнение, изразени в проценти под съответната форма, 

извършено от „ЗЕБРА БГН“ АД – в ликвидация, със съответния ЕИК 

и със съответните седалище и адрес на управление. 

Оправомощава председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт за установяване на нарушение на „ЗЕБРА 

БГН“ АД - в ликвидация, със съответните ЕИК и седалище и адрес 
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на управление, представлявано от С.                 Б.                                

Д.               . 

Указва на електронното издание незабавно да премахне от 

интернет страницата Клуб Z линка към Туитър, на който са 

публикувани резултатите от социологическите проучвания от 

гласуването в деня на изборите за президент и вицепрезидент и за 

народни представители на 14 ноември 2021 г. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми 

колеги, чухте доклада на колегата Ципов. Имате ли изказвания? Ако 

няма, подлагам на гласуване проекта.  

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

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

Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Решението е № 950-ПВР/НС/14.11.2021 г..  

Имате ли друг доклад? 

Госпожо Георгиева, заповядайте.  

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви 

получен в Централната избирателна комисия сигнал с вх. № С-91 от 

Н.           К.             . Тя ни изпраща снимков материал от 115-та 

секция в Младост 4, 131 училище, София.  

Видно и от написаното в нейни сигнал и от приложения 

снимков материал, чакащите са над 60 човека, като казва, че пред 

другите секции чакащите са видно в пъти по-малко, а пред някои 

секции дори няма чакащи и иска да се преразгледа начинът, по който 

са разпределени жилищните блокове в секциите, защото на всички 

избори се повтаря едно и също, цитирам от нейния сигнал: 

„Опашките пред секция 115 са винаги големи. Това демотивира 

гласоподавателите, а в условията на пандемия е и крайно опасно.“ 

Колеги, предлагам ви да изпратим този сигнал по 

компетентност на кмета на район Младост, Столична община, който  

да го има предвид при формирането на избирателните секции в 

бъдеще.  



 61 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, 

предложението е да се препрати на кмета на район Младост. Има ли 

други съображения? Ако няма, подлагам на гласуване.  

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

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

Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

Имате ли други доклади?  

Заповядайте, госпожо Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е 

публикувана информацията за активността към 16 часа. Предлагам 

ви да приемем с протоколно решение да се публикува на страницата 

на ЦИК.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не виждам 

изказвания. Обявявам гласуване.  

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

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

Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам 

ви с вх. № ПВР/НС-15-278 писмо, което сме получили от РИК – 

Кърджали, РИК – 9, за секция № 090800003. Към писмото е 

приложен протокол с Приложение 5, от който е видно, че „в 15,15 ч. 

устройството е спряло работа внезапно. Дневникът е поправен“ – 

така е записано.  

След като не работи устройството обаче, няма съставен такъв 

протокол с техник. Може би който се обади сега на колегите, да 

изиска да изпратят и Протокол – Приложение 4. Приложение 5 е 

изпратено. Той е протокол за наличие на предпоставките - 269, а 

като е спряло, са викнали техник да  отстрани неизправност. 

Другият ми доклад е с вх. № ПВР/НС-15-279 от РИК – 

Добрич за секция 08270017 в община Тервел. Една от двете машини 

е преустановила работа. Извикан е техник, съставен е протокол. 



 62 

Приложен е констативен протокол 4 и 5, като е посочена причина 

машината изключва след стартиране. Това обаче е установено в 

10,35 ч. Кол центърът е уведомен в 1,:25 часа. Техникът е уведомен 

за спирането в 10,55 часа. Подписан е протоколът и от секционната 

избирателна комисия, и от представителя на „Сиела Норма“ АД. В 

протокол - Приложение 5 пише: „Машината не работи поради 

постоянно изключване“. Към този момент, при положение, че 

сутринта са се случили тези неща, не знам какво друго може да реши 

ЦИК, освен да съгласуваме решенията на РИК – Добрич и РИК – 

Кърджали.  

Колеги, моля за протоколно решение.  

Колеги, всъщност аз мислех, че сте ги гласували. Към 

доклада си добавям и докладваното от господин Войнов за РИК 1 - 

Благоевград за секция 013300038, тъй като са ни изпратили тяхното 

решение и за РИК - 24 за секция 244605050. Моля да гласуваме.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Гергана, ще се 

обадиш ли на РИК – 9, Кърджали за секция № 090800003 да си 

вземат решението за преминаваме към хартиени бюлетини, но и да 

ни изпратят, ако има съставен протокол – Приложение № 4.  

Госпожо Стойчева, може ли да звъннете на РИК – Добрич за 

секция 082700017 да си вземат решението? 

Колеги, докладвам ви с току-що постъпило с вх. № ПВР/НС-

15-280 от РИК – Бургас. изпратили са ни констативен протокол, 

Приложение 4, Протокол – Приложение 5 за секция № 020400120.  

Посочената причина е проблем с ножа на принтера. 

Подписано е от техника на „Сиела Норма“ АД. Ножът, който отрязва 

хартията, не може да се прибере.  

Колеги, моля да гласуваме да съгласуваме и по това писмо да 

изпратим указания на РИК да си вземат решение. 
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Моля, режим на гласуване и на РИК – Бургас и на РИК – 

Кърджали.  

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка 

Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Има ли други доклади, колеги? Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал с 

вх. № С-48/14.11.2021г., изпратен ни от госпожа И.         Х.           , 

доколкото виждам от имейла с приложена разпечатка от кмета БГ за 

любимите филми на българите. Към 10,30 ч. е възложено на нашия 

IT да извърши проверка откъде е собственикът на медията. От 

извършената проверка аз лично не мога да установя, предвид на 

което ще ви предложа този сигнал да бъде за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – Стара Загора с вх. № ПВР/НС-15-276. Искат указания за 

действия при проблеми със СУМГ. В две части е тяхното писмо. 

В първата част молят за нашето съдействие да бъде 

отправено изрично предупреждение към техниците на "Сиела 

Норма" да не дават указания на членовете на СИК. 

Втората част е по-важна. Молят за спешни указания за 

попълване на изборни книжа в случай, че в СИК, в която е 

предвидено да се гласува с две СУЕМГ, но при предаването им 

на 13.11.2021 г. едното устройство не е стартирало, СИК не го е 

приемала с приемо-предавателен протокол и техникът го е взел със 

себе си. Питат колко и кои приложения – протоколи, следва да 

попълни СИК при тези обстоятелства, при хипотезата, че е имало 

две машини, но всъщност от изборния ден е работила само една 

машина. Още вчера, както твърдят, втората машина е била отнесена. 

Според мен би трябвало да се действа както в  секционна 
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избирателна комисия с една машина и секционната избирателна 

комисия да попълни един секционен протокол – Приложение № 100-

ПВР/м и Приложение № 108-НС/м, както и двете приложения към 

Методическите указания: Приложение – 9-ПВР и 13-НС. Така че 

предлагам в този смисъл да им бъде написано писмо отговор до РИК 

– Стара Загора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до РИК – Стара  Загора.  

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

Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка 

Георгиева); против – няма. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпил 

сигнал ПВР/НС-15-273 от 14 ноември 2021 г. Това е за проблем с 

машина в секция № 112800003. Машината е била преустановила 

гласуване, тъй като е била извадена карта по време на гласуване. 

Техникът е сигнализиран, дошъл е и е отстранил проблема и 

гласуването е продължило. Така че това го докладвам за сведение, 

но ще бъде отбелязано за този проблем в тази секция. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Искам да се включа с доклад, 

ако е възможно. В моя папка от днес има проект на решение № 945 с 

приложение към него за изменение и допълнение на Решение № 842 

за състави на секционни избирателни комисии. Моля да се 

запознаете с проекта и да го гласувате.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчакваме 

две преписки да ни бъдат представени от деловодството.  

По предложението на госпожа Стоянова има ли изказвания?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.  
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Решението е № 951-ПВР/НС/14.11.2021 г.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад в тази точка, ако 

позволите. През временните комуникационни пунктове се е 

получило писмо от Чатъм – 1, Великобритания, които ни уведомяват 

за следния казус. „Имаме нужда от вашата помощ по следния казус. 

Мъж получава карта за гласуване и застава пред машината. 

Направил е избор само за гласуване за президент, завършва сесията 

си, след което без наше знание вкарва отново картата и казва на член 

на комисията, че с картата вече е гласувано, мислейки си, че трябва 

отново да гласува за парламент. Подвеждайки комисията, че с 

картата вече е гласувано, той получава втората карта, с която отново 

получава достъп до системата. Този път прави избор за президент и 

парламент и получава две разписки, след което се връща в 

комисията, за да си пусне разписките в кутията, при което членовете 

на комисията забелязват, че той държи три разписки. Веднага е 

помолен да отдели втория комплект разписки настрани, за да се 

установи какво точно се е случило.“ 

Разбира се, че с получаването на първата си карта е гласувал 

само за президент и комисията взема решение, че само първата 

разписка може да бъде приета и тя е поставена в кутията. На другите 

две разписки за президент и парламент комисията написва 

„невалидни“ и бяха отделени настрани и не са поставени в кутията, 

но тези два гласа вече са записани в машината.“ 

Въпросът след завършване на избирателния ден и 

разпечатване на протоколите от машините е имаме ли право този 

невалиден глас да го извадим от тотала на машината и да го впишем 

в забележките, след това в основния протокол за Централната 

избирателна комисия да подадат коригираните данни.  

Ако съществува и друго решение на подобен казус, би ни 

било от полза.  

Това е питането на секция 485, Чатъм 1, Великобритания.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Какво точно питат? 

Това, което е направено, е останало в паметта на машината. Те могат 
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да съставят протокол за това, какво са направили, за това, което са 

написали в запитването, да си съставят протокол, защото очевидно 

могат да не излязат гласовете от машинното гласуване с броя на 

разписки, но ако има такъв протокол, ще имаме отговор въз основа 

на какво се дължи това разминаване. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай предлагам като решение 

на този казус през временните комуникационни пунктове отново, 

защото оттам е изпратено писмото, да им бъде изпратен отговор, че 

на този етап нищо не трябва да правят, нито да отделят и да 

надписват разписки, единствено да съставят протокол и да го 

прикачат, да бъде неразделна част от оригиналния протокол. Когато 

сканират документите и ги изпращат при приключване на дейността, 

да изпратят и този протокол за този казус. Докладвах го и очевидно 

имаме решение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади?  

Продължете, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Това е последното и приключвам с 

докладите в точката за извън страната. Ще има едно последно 

решение за промени в секционни избирателни комисии на база на 

последните получени известия, така че това на практика е 

предпоследното ни решение. Казвам го за информация и сведение на 

членовете на секционни избирателни комисии, които вероятно се 

вълнуват от този въпрос. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължавам с докладите по машинното гласуване.  

Имаме писмо от РИК 16 – Пловдив. вх. № ПВР/НС-15-286. 

Изпращат ни Приложение 4 и Приложение 5 относно преустановили 

работа машини. Секциите, за които става дума, са № 16-22-04-062. 

Ножът не се прибира. Ние взехме такова решение преди малко.  

Писмо вх. № ПВР/НС-15-285 от РИК – 29, Хасково, за 

секционна комисия № 291100020, Ивайловград. Машината е 

повредена и не подлежи на ремонт. Изпращат ни съответните 
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протоколи. Причината, която е посочена, макар че не е сканиран 

много добре протоколът, машината е спряла в 16:35 часа. Сензорът 

отказва да работи.  

Следващото е от РИК – Бургас, с което ни изпращат тяхно 

решение № 344 за преустановено гласуване с машина в секция 

№ 020400120. Аз мисля, че ние взехме такова решение, така че това 

е за сведение.  

С вх. № ПВР/НС-15-284 РИК – Варна изпращат протоколи за 

секция № 030900017, находяща се в община Вълчи дол, 

Приложение № 5, от което е видно, че ножът на машината не срязва 

хартията. Районната избирателна комисия е уведомена в 17,05 часа. 

Специализираното устройство е спряло работа в 16,50 часа. Няма 

Протокол – Приложение № 4. Така че ние ще вземем нашето 

решение, но колегите трябва да изпратят и Приложение 4 с подписа 

и на техника на "Сиела Норма", ако е потърсена техническа помощ. 

Писмо с вх. № ПВР/НС-15-283 от РИК – Добрич, което не е 

във връзка с машинното гласуване, - това е сигнал за отсъстващ зам.-

председател на РИК – Добрич. С това писмо ни уведомяват, че към 

настоящия момент на работното му място, а именно, РИК – Добрич 

не се е явил. Това е от Д.           Д.          , заместник-председател на 

РИК – Добрич.  

Колеги, може ли някой да звънне на колегите в РИК – Добрич 

и да установи каква е тази ситуация съм заместник-председателя.  

Колеги, ще бъде извършена проверка по тази преписка. 

С вх. № ПВР/НС-15-282 сме получили писмо от РИК – 

Добрич за преустановено гласуване в секция № 082700017. Мисля, 

че взехме такова решение. Прилагат Решение № 249. 

С вх. № ПВР/НС-15-281 от РИК – Добрич е преписката, която 

току-що ви докладвах. Две са преписките, по които ще бъде 

извършена проверка за заместник-председателя на РИК.  

Подлагам на гласуване с протоколно решение да съгласуваме 

РИК да вземе решение за преустановяване на машинното гласуване 

в тези секции, в които са констатирани неотстранимите проблеми.  
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Моля, процедура по гласуване. Ще помоля госпожа Ганчева 

да се обади на РИК 16 – Варна. За секция 62-ра, че могат да си 

вземат решението. 

Госпожо Солакова, ще звъннете ли на Хасково да си вземат 

решението?  

Колеги, моля, режим на гласуване. 

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, току-що постъпи и преписка с вх. № ПВР/НС-15-287 

от РИК – Шумен за секция, ако правилно я чета: № 300700002. 

Причината: Излиза, но бял екран и не може да се работи на 

машината“. Чета така, защото е много дребно, много лошо копие е и 

трудно се разчита.  

Моля за вашите предложения. Моля да гласуваме и по това 

писмо да съгласуваме решение на РИК за преминаване към 

гласуване с хартиени бюлетини.  

Моля, режим на гласуване.  

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

Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

Госпожо Гергана Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, да ви помоля в моя папка от 

днес има един файл, именуван „Към сигнал“, в който е поместен 

линк, който ще помоля да отворите и да се запознаете със 

съдържанието на съответния сайт във връзка с преценка за това, 

дали има извършено нарушение по чл. 205.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? 

Госпожо Ганчева, заповядайте. 
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам жалба с вх. 

№ Ж-159/14.11.2021 г., като жалбата е сигнал относно наш 

сътрудник, за който се твърди, че жалбоподателката излага 

твърдение, че се е държал тенденциозно, чувства се обидена и е 

разочарована, доколкото разбирам, от грубото отношение. Казва, че 

в случая сътрудниците и членовете на Централната избирателна 

комисия създават хаос и не знаят какво правят. Не може всяка жалба 

в изборния ден да внесем на ръка, било подписани сигнали. Считам, 

че с изпращането по електронната поща подписан сигнал ще е 

редовен за разглеждане.  

С оглед горното, моля за проверка и да се предприемат 

санкции срещу сътрудника, който посочва. В противен случай ще 

потърси правата си по друг ред.  

Колеги, докладвам за сведение и запознаване и да обърнем 

внимание на сътрудниците, може би с оглед на интензитета на 

работа и напрежението, да им обърнем внимание за поставения 

сигнал, че има все пак такова оплакване. Това е за сведение и 

запознаване. Аз вярвам, че всеки един служител, член и сътрудник 

към Централната избирателна комисия, въпреки огромното 

напрежение и интензитета на работата днес, се подхожда с уважение 

към всички, които подават сигнали, най-малкото защото виждаме, че 

в днешния ден своевременно се обработват всички сигнали и 

постъпват на наша доклад.  

Ако има други  възражения? 

Понеже виждам, че с вх. № С-59/14.11.2021 г. е постъпила 

същата жалба от жалбоподателката госпожа К.       , която ви 

докладвах малко по-рано и по която изискахме от СЕМ материала за 

произнасяне, докладвам ви, че жалбата е постъпила и е подписана 

дори и с печат, тоест, считаме нередовността за отстранена, предвид 

което беше и предходният ми доклад. Припомням, че сътрудникът 

се е обадил на госпожа К.         . 

Госпожа К.       е входирала още един сигнал с вх. № С-

101/14.11.2021 Г.  като госпожа Матева е оставила без движение с 
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указание да се подпише сигналът. Постъпил е подписан сигналът, 

тоест отстранена е нередовността. Във връзка с подаден сигнал по 

телефона госпожа К.          сочи: „Моля да проверите следния случай, 

като отговорите възможно ли е такава стъпка да за гласуване, или 

наистина има манипулация на машините?“ По сигнал е на 

гражданина П.       Д.          П.         от с. Якимово, община Казанлък. 

Описва ситуация, в която  се гласува за президент и парламент за 

кандидати от една партия. Той избира първо поле за президент и 

парламент, след което е натиснал и трето поле, не му дава грешка и 

излиза разписка само за парламент. От секцията му отказват да 

гласува за президент, като поставя въпроси.  

Колеги, предлагам да препратим по компетентност, ако някой 

колега не е получил такъв сигнал и не е докладван вече, по 

компетентност на РИК – Казанлък и да изпратят и да уведомят ЦИК.  

Моля да го подложим на гласуване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания или предложения?  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Препращане е по компетентност за 

изясняване на случая и да уведомят Централната избирателна 

комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на 

гласуване.  

Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Последният сигнал, наименуван от 

госпожа Мария Колева, е сезиране за нарушение в РИК – Плевен 

при гласуване с подвижна секция на хартиен носител на ул. „Пенчо 

Славейков“ и сочи, че в бюлетината с народни представители също 

пише имената на М.       К.      и Г.           П.           , които са от същата 

партия, но са водачи на листа в гр. София, водач в РИК – Плевен 

посочва кои са. Моли да направим проверка и да предприеме 
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съответните действия незабавно по компетентност на РИК – Плевен 

и да ни уведомят. Да го подложим на гласуване. 

Това са моите доклади.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, възникна един специфичен 

проблем в секция 452, която е в Мейдстоун, Обединеното кралство. 

Проблемът е в това, че тази секция на своя глава е решила да 

разреши хибридно хартиено и машинно гласуване от самото начало. 

Има две машини, но са гласували машинно и хартиено до преди 

малко. Обади ми се господин А.              М.             от посолството, за 

да информира за това. Указах незабавно да се спре хартиеното 

гласуване. Няма никаква техническа причина да се преминава на 

хартиено гласуване. Двете машини си работят. Това е, което съм 

предложил да стане – да се спре хартиеното гласуване до второ 

нареждане. То вече е спряно в 16 часа, но има 150 човека, гласували 

с хартиени бюлетини. Въпросът е какво решение да вземем по този 

казус и как да отчетат изборния си резултат. 

Това, което аз предлагам, е да зачетем този хартиен вот, 

защото той все пак е извършен по всички правила, но има проблем, 

това е пряко нарушение на текстове на закона. Освен това стои 

въпросът по какъв начин да поискаме с кои протоколи да представят 

резултатите от гласуването. Затова го поставям на вниманието на 

комисията.  

Неприятен е инцидентът, не знам дали от невежество или по 

други причини. Предложих да зачетем този вот, защото е нормален 

хартиен вот по всички правила. Въпросът е как да го отчетем. Също 
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така да съставят един протокол и да обяснят поведението си като 

комисия, но това е извън отчитането на вота. Това са 150 гласа, 

хората, които са гласували, не са виновни.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов, 

заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Според мен, в такъв случай трябва да се 

признае вотът на гласувалите с хартиена бюлетина, вън е от 

съмнение, но според мен секционната избирателна комисия трябва 

да действа все едно при условие, че е прекратено машинното 

гласуване. Предлагам да попълни протокол „хм“, включително да 

попълни и протокол „кр“ с преброяване на контролните разписки, 

включително и с преференциите.  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз съм съгласен с това предложение. 

Бих добавил, че те при прекъсване на машинното гласуване също 

трябва да дадат обяснение защо е прекъснато. В същата форма да 

опишат своите действия и това да е неразделна част от документите, 

които изпращат и които сканират още тази вечер - ако комисията е 

съгласна, така да го решим. Все пак ясно трябва да се пише, че не е 

възникнала техническа причина за спирането на гласуването. То и не 

е спирано, те са гласували, при това имат и две машини, на всичкото 

отгоре.  

Не е известно защо, в тази секция от самото начало те са 

разрешили на избирателите да избират между това, да гласуват 

между това, да гласуват с хартия или с машини. Аз предлагам да се 

отчете и единият, и другият вот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз смятам, 

че ако има гласували избиратели, секционната избирателна комисия 

неправилно е дала възможност да избират гласуване с хартия или 

машина. Така или иначе, гласовете са дадени. Тези гласове трябва да 

бъдат преброени и отчетени. Ще си попълнят съответните 

протоколи. Да им укажем кои протоколи да попълнят. Не може да ги 

нямат протоколите, в чужбина имат всичките протоколи.  
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Да съставят протокол за причините, поради които има такова 

смесено гласуване. Да им изпратим едно писмо чрез ВКП, да стигне 

до тях – това да направят, какво друго да направят?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Искам все пак решение на Комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Моля с протоколно решение да изпратим в този смисъл 

писмо до секционната избирателна комисия.  

Моля, режим на  гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 

Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам 

заседанието на Централната избирателна комисия, което ще 

продължи в 19 часа.  

(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. 

Имаме кворум – в залата сме 10 членове. 

Докладвам вх. № ПВР/НС-23-315, с което ни е изпратен 

констативен протокол от секция 693 извън страната, че е изгубена 

едната СИМ карта. Докладвам ви го за сведение. Предвид часа, в 

който е изпратено, преди около половин час, гласуването всъщност 

може да продължи с останалите две карти, тъй като за избирателите 

са три.  

Докладвам ви с вх. № ПВР/НС-15-290. От РИК – Варна са ни 

изпратили Приложение № 4 във връзка с преустановяване на 

машинното гласуване в секция 17, за което по-рано взехме решение. 

Докладвам ви го за сведение.  

Госпожо Гергана Стоянова, заповядайте. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, по повод на постъпил 

сигнал на нашата електронна поща от господин Н.           Н.          

относно публикация на сайта dir.bg, който счита, че се публикуват 

преди края на изборния ден междинни резултати от гласуването, в 

моя папка има подготвен проект за решение относно констатиране 

на нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, 

извършено чрез публикуване на интернет страница на резултати от 

допитване до общественото мнение по повод на изборите на 14 

ноември 2021 г.  

Сигналът е от господин Н.      Н.           с посочен входящ 

номер с твърдение за публикуване на резултати на интернет 

страницата на dir.bg от гласуването в изборния ден по повод 

изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители 

на 14 ноември 2021 г. В нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 

от Изборния кодекс. Централната избирателна комисия, като 

извърши преглед на интернет страницата на dir.bg, при което 

установи, че на 14 ноември 2021 г. във времевия отрязък между 1,50 

и 17,50 ч. на същата са публикувани няколко пъти резултати от 

допитвания до клиенти на сладкарниците в България относно 

предпочитани сладкарски  изделия, чрез които се визират кандидати 

на партии и коалиции от гласуването в изборите за президент и 

вицепрезидент и за народни представители, както следва. Описани 

са, може да видите в проекта това, което е публикувано на сайта и 

начина, по който са формулирани тези резултати.  

Предварителни данни от гласуване в изборния ден се 

получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като 

напуснат избирателната секция. Предвид това Централната 

избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати 

от гласуването в проценти на кандидати на партии и коалиции на 

интернет страницата на dir.bg представляват именно резултати от 

допитване до общественото мнение в изборния ден, независимо че 

са обозначени по горепосочения начин. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 е налице забрана – 

тук следва малка корекция – за публикуване на резултатите от 

допитвания в каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до 

обявяване края на изборния ден. 

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс 

лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205, се наказва с глоба 

или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, 

респективно субект на административното нарушение може да бъде 

физическо или юридическо лице. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 

т. 26, предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 

от Изборния кодекс, ви предлагам Централната избирателна 

комисия да вземе решение, с което установява нарушение на 

разпоредбите на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, във времевия 

отрязък, посочен по-горе в мотивната част, на интернет страницата 

на dir.bg, на която са публикувани резултати от допитвания до 

общественото мнение, изразени в проценти под формата на 

допитвания до клиенти в сладкарниците в България, което е 

извършено от „ДИР.БГ“ АД с посочен ЕИК номер, седалище и адрес 

на управление, представлявано от В.       В.         . 

Оправомощава председателя на Централната избирателна 

комисия да състави акт за установеното нарушение на „ДИР.БГ“ АД 

с посочени данни според регистрация.  

Указва на електронното издание незабавно да премахне от 

интернет страницата на dir.bg публикуваните резултати от 

социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за 

президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 

ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма.  

Моля, процедура по гласуване на така предложения проект. 

Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Решението е с № 252-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад ще го 

представя като свързан доклад, тъй като са няколко жалби, подадени 

до електронната поща на Централната избирателна комисия от 

различни податели: Н.         М.          като представител на коалиция 

„Продължаваме промяната“, господин М.      М.          , господин      

П.       М.          , но всичките са свързани с жалба за извършено 

нарушение от страна на лидера на коалиция ГЕРБ – СДС, Бойко 

Борисов, твърдейки, че такова нарушение е извършено в смисъла на 

агитация в изборния ден, която счита, че се съдържа в изявленията 

му пред различни медии веднага след като е отразено гласуването 

му днес и изявленията пред съответната сграда, където е извършил 

гласуването си.  

Съответният видеоматериал е публикуван на различни места 

по различните медии в различни новинарски обедни емисии, където 

той прави различни изявления, свързани с неговия вот и негови 

мотивации.  

Жалбоподателите считат, че с това, което е изразил словесно, 

същият е направил агитация в полза на коалицията, както и агитация 

в смисъл срещу останали кандидати в настоящите избори. По-

конкретно в едната жалба е изложено, че възприемат израза, който 

той използва – „Промени промяната“, и „Да се спре промяната“ като 

изражение именно на този вид агитация, който те твърдят, че е 

осъществил с изказването си. 

Ако колегите не са успели да се запознаят и да са гледали 

тези емисии, ако имат нужда, за няколко минути да видят в какъв 

смисъл са изявленията, за да коментираме нашето становище има ли 

извършено нарушение в този смисъл.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Доколкото разбирам, сигналът за 

предизборна агитация в подкрепа на някой кандидат ли е, колега – 
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докладчик? Защото с оглед на това, че ние гледаме новини и все пак 

имаме и наши страници, аз съм гледала материала и считам, че в 

изказването на лицето няма призив за подкрепа или неподкрепа, 

който би могъл да се възприеме по смисъла на Изборния кодекс за 

предизборна агитация. Аз съм запозната и предлагам да гласуваме с 

протоколно решение, че не се установява нарушение.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Към подадените сигнали и жалби 

няма предоставени към Централната избирателна комисия 

конкретните видео материали. В тях се цитира това, което ви казах – 

използваните изрази „промени промяната“ и „спре промяната“ и 

създават негативни политически внушения. В останалите само се 

твърди, че в казаното по БТВ и „Нова телевизия“. В другия сигнал 

отново е визиран материалът на БТВ. Бих могла да ангажирам 

колегите, които  имат съответната възможност да свалят материала и 

да го сложат във вътрешна мрежа за запознаване.  

Заповядайте, господин Ципов. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, аз влязох в един сайт, който 

мисля, че е много авторитетен. Отразяването е: Много е важно да се 

промени промяната, така че промяна на промяната е изключително 

важна. Аз не виждам по какъв начин тези изявления могат да се 

третират като изявления в подкрепа или неподкрепа на някой от 

кандидатите, които участват в изборите и в днешния изборен ден, 

така че подкрепям направеното предложение.  

Предлагам да остане за сведение.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предлагам ви да прочетем 

точка 17 на § 1 от Изборния кодекс: „Предизборна агитация е призив 

за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или 

инициативен комитет при участие в избори.“ и продължава - и да 

разсъждаваме, с оглед докладваното от докладчика дали е налице 

призив за подкрепа или неподкрепа. Моето лично мнение е, че не е 

налице такъв.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания, 

колеги? Други мнения? Докладчикът? Заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: След като колегите се запознаха, ако 

няма по-различно мнение, моят извод като докладчик по различните 

жалби, предвид и изказаното в материалите, които започват имено с 

уточнение от страна на визираното лице, е, че в днешния ден трябва 

много внимателно да бъдат обяснявани мотивите с цел да не се 

извършва забранената в днешния ден агитация и предвид контекста, 

в който са изказани различните мнения като лична мотивация, 

считам, че няма по смисъла на конкретния текст на закона някаква 

целенасочена агитация в смисъл на конкретна подкрепа или 

неподкрепа към определен кандидат в настоящите избори. Поради 

това предлагам тези цитирани преди малко две жалби и един сигнал 

да останат за сведение.  

Моето предложение е да останат за сведение, защото - поне 

аз така съм възприела материала като докладчик, не считам, че има 

конкретно целенасочено извършване на агитация в смисъла на 

конкретна подкрепа или неподкрепа на даден кандидат.  

Мисля, че изразите в съответния материал изказване са 

премерени и не визират конкретна агитация.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други изказвания или предложения?  

Предложението на докладчика беше да остане за сведение.  

Господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, няколко писма от 

районните избирателни комисии ще ви докладвам. 

Първото писмо е от РИК 17 – Пловдивски. Колегите питат да 

им бъде отговорено на подадените жалби срещу Висшия 

административен съд „срещу ваше решение № 920-ПВР/НС спира 

ли неговото изпълнение, на основание чл. 166, ал. 1 (АПК), 

доколкото също няма разпореждане за предварително изпълнение“. 

Предлагам да им напишем едно писмо, че подадените жалби 

не спират изпълнението на Решение № 929.  



 79 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

друго предложение?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 11 членове на ЦИК: за – 4 (Гергана Стоянова, 

Емил Войнов, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 7 

(Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева и Севинч Солакова).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмото остава за сведение.  

Уважаеми колеги, докладвам ви питане от РИК – Пазарджик, 

вх. № ПВР/НС-15-295. Не е подписано от никой, но колегите задават 

също такъв абсурден въпрос следва ли при секция с преустановено 

машинно гласуване резултатът от Приложение № 111-нс-кр да бъде 

прехвърлено и сумирано ведно с хартиените такива в точка 8 и 9 от 

Протокол с Приложение №110 – НС/хм. Явно колегите, ако от тях е 

това писмо, въобще не са чели Методическите указания от ЦИК, тъй 

като в Приложение „хм“ се питат само гласовете и преференциите от 

преброяването на хартиените бюлетини. Ако прецените, може да им 

напиша два реда, че не се вписват, но за мен това е също толкова 

абсурдно писмо като предишното.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, аз 

Ви предлагам да се свържете с председателя или с колеги от РИК – 

Пазарджик и да им укажете къде, в коя част на Методическите 

указания да прочетат и да им укажете какви действия трябва да 

предприемат.  

Друг доклад имате ли? 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: От РИК – 16, вх. № ПВР/НС-15-296. Молят 

за нашето становище по следния казус. Член на СИК или лице, 

вписано да получи копие от секционните протоколи в края на 

изборния ден е поискало да получи и копие на Приложение № 9- 

ПВР и Приложение 13-НС има ли основание СИК да откаже да 

предостави копие на въпросните приложения и на какво основание 

да се прави този отказ.  
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Ако искате, аз предлагам да им изпратим едно писмо със 

следното съдържание – че съгласно чл. 283 от Изборния кодекс 

членовете на СИК, кандидатите, застъпниците, представителите и 

наблюдателите при поискване получават копие от подписания 

протокол. Приложение № 9 – ПВР и Приложение № 13-НС не са 

протоколи. В този смисъл членовете на СИК не са длъжни да дават 

копия от приложенията. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване, макар че аз по-скоро смятам, че на такива 

запитвания можем да даваме указания и в оперативен порядък по 

телефона. При положение че изрично сме казали, че не са ни 

разделна част и че не влияят на изборния резултат, да питат.  

Моля, режим на гласуване. 

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 3 (Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев и Росица Матева,).  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, постъпил е сигнал с вх. № 

ПВР/НС-22-335 от Т.        Б.                . Споменава как е гласувал и не 

е взел разписка от машината. Викнали техника, оказало се, че е 

смачкана отвътре. Тъй като е подал сигнала и до РИК – 27, 

предлагам да остане за сведение. 

Последният сигнал. Приложено ни изпращат жалба до РИК – 

Благоевград от „БСП за България“, която въпреки че е разгледана, 

уважена и е разпоредено премахването на агитационен материал 

транспарант на ПП „Демократична България – Обединение“, 

разположен на по-малко от 50 метра от входа на секция 27, гр. 

Благоевград, същият все още не е демонтиран. Молим за вашата 

спешна намеса. 

За съжаление, аз не виждам какво в момента можем да 

направим в 19,40 часа, след като има решение на Районната 

избирателна комисия – Благоевград да бъде премахнат този 

агитационен материал и не е изпълнено това решение. Тъй като вече 
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е 19,40 часа, предлагам да остане за сведение. Освен за сведение не 

виждам друго какво може да бъде. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

кой е с по-спешен доклад? За извън страната за секционна комисия 

ли е? Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Проект за Решение, проектният номер е: 

948-ПВР/НС – трето, в моя папка с днешна дата. Към него има 

приложение в табличен вид със същия проектен номер 948. Моля да 

се запознаете и да гласувате.  

Това са предложения с вх. № ПВР/НС-04-1-44-31, вх. 

№ ПВР/НС-04-1-44-32 и вх. № ПВР/НС-04-1-44-33. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект?  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

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

Решението е № 953-ПВР/НС/14.11.2021 г. 

Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам ви агитация в изборния 

ден, наименуван сигнал, вх. № С-189: „Здравейте, ЦИК! Искам да ви 

информирам, че „Демократична България – Обединение“ използва 

рекламен Гугъл и по този начин правят предизборна агитация в деня 

на изборите“. Аз лично се опитах, колеги, но не мога да открия. 

Предлагам го за сведение и запознаване и за приключване на 

преписката, с оглед и на часа. 

За сведение и запознаване и приключване на преписката, 

предвид, че е 19:43 часа ще ви докладвам поредица от преписки, 

които са свързани с сезиране за нарушение на медии: „24 часа“, ПИК 

и Blitz, но предвид на часа и с оглед на това, че не могат да се 

установят дали има годни доказателства ви предлагам да бъдат за 

сведение. Това са сигнали С-52; С-92, С-119; С-111 и RD-20-31-00-
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87 е изходящият номер на СЕМ, а входящият номер на ЦИК е С-133 

е от 14.11.2021 г. Предлагам всичките за приключване и за сведение, 

ако няма други предложения, госпожо Председател. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други предложения?  

Госпожо Стоянова, заповядайте.  

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви вх. 

№ ПВР/НС-9-15, препратен сигнал. От Софийска окръжна 

прокуратура са ни препратили сигнал, получен при тях по 

електронната поща, който е подаден от К.            К.                   по 

имейл. Имейлът е посочен на линк към Фейсбук страница и е 

посочено, че се молят да се провери този линк, на който според нея 

има извършена агитация. 

Предвид разпоредбата на § 1, т. 17 от Допълнителните 

разпоредби на Изборния кодекс, социалните мрежи не представляват 

медии, в които агитацията евентуално да подлежат на контрол от 

страна на Централната избирателна комисия. затова предлагам този 

сигнал да остане без разглеждане и предвид указанията и 

постановлението, което ни е изпратила Окръжна прокуратура – 

София, в което се постановява, че отказват да образуват досъдебно 

производство по този сигнал и препращат по компетентност на 

Централната избирателна комисия и изискват от Централната 

избирателна комисия в тридневен срок да бъдат уведомени за 

нашето становище по сигнала, предлагам този сигнал да остане без 

разглеждане и да бъде изпратена тази информация до Софийска 

окръжна прокуратура с писмо.  

Предложението ми по доклада е с протоколно решение да 

бъде оставен без разглеждане посоченият от мен сигнал, както и да 

бъде изпратено писмо до Софийска окръжна прокуратура, за да ги 

уведомим за това наше становище.  

Моля да бъде гласувано протоколно решение в този смисъл.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване.  
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова, 

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Предлагам госпожа Матева да води заседанието за кратко. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

друг докладчик? Днес нямаме отделни точки, всеки каквото 

прецени, докладва.  

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от секретаря на 

община Пловдив сме получили писмо с подробна информация за 

подадени заявления на карантинирани лица и поставени под 

изолация и уточнението, че към 20 часа няма да успеят поради 

факта, че продължават да получават информации за подадени 

заявления и да ги предоставят на секционните избирателни комисии.  

Тъй като, както знаете, ние вече отговорихме на Столична 

община, аз ви предлагам да изпратим в същия смисъл писмо, че 

своевременно трябва да се предоставя тази информация и към 

20 часа ако има негласували избиратели, гласуването да продължи 

не по-късно от 21 часа. 

Проектът на писмо е във вътрешната мрежа. Моля за 

протоколно решение.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по предложения проект на писмо?  

Моля, режим на гласуване.  

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

Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.  

Имате ли други доклади?  

Колеги, прекъсвам заседанието до 21,00 часа, когато ще бъде 

следващата част.  
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(След прекъсването.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. В  залата сме 11 

членове – налице е необходимият кворум, за да продължим 

заседанието. 

Колеги в моя папка, днешно заседание ви докладвам проект 

на решение за относно обявяване края на изборния ден на изборите 

за президент и вицепрезидент и за народни представители и на 

основание чл. 57, ал. 1, т. 39 ви предлагам да вземем решение да 

обявим края на изборни ден в 21 часа. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

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

Решението е  № 954-ПВР/НС/14.11.2021 г.. 

Уведомявам ви, че днес се произведе и местен референдум в 

община Драгоман.  

Краят на изборния ден приключи в 20,20 часа.  

Както са ни информирали от общинската избирателна 

комисия, активността е била 32,72%.  

Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, знаете, че вчера 

изпратихме писмо до „Сиела Норма“ АД, с което поискахме да ни 

бъдат предадени всички пароли, ПИН-ове и инструменти за тяхната 

защита, в това число провижънинг ключът и ПИН кодът към него от 

системата за персонализиране на изборните бюлетини EМP. Тези 

неща ни бяха предадени във формата на един диск, чието 

съдържание обаче не се знае и затова приемо-предавателният 

протокол, който беше подписан, е отбелязано, че в момента на 

предаването не е установено съдържанието на CD носителя. Затова 
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предлагам този CD носител да бъде предаден на експертите към 

ЦИК, за да се установи неговото съдържание.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада 

на господин Войнов, този диск, както казахте, тези пароли, ПИН 

кодове и инструменти, които са по договора между ЦИК и „Сиела 

Норма“ АД, ние трябваше да определим представители, които да ги 

получат. Тези пароли, доколкото знам, са необходими, за да могат да 

се извлекат данните от флаш паметите. Ние определихме колегите 

Войнов, Димитров и  Георгиев. Те са ги получили днес от „Сиела 

Норма“ АД.  

Господин Войнов предложи този диск да се предаде на 

господин К.          , господин Ж.           и господин Ц.        за проверка 

какво има на него. Кога ще им бъде предадено? Те са в ЦИК. Ако 

сега ще им бъде предадено, да се състави приемо-предавателен 

протокол, да им се предаде. Но аз искам да решим къде ще се 

съхранява този диск. Утре сутринта пристигат екипът на ДАЕУ и те 

без това не могат да работят.  

Аз ви предлагам, тъй като са тук - поне двамата видях, е са 

тук, не зная дали и тримата са тук, - да им бъде предаден листът с 

приемо-предавателен протокол, за да извършат проверка за неговото 

съдържание. След това къде да бъде съхранявано? В касата, при  

останалите материали. Добре, какво ще предадем, ако в диска се 

съдържат действително тези пароли, ПИН кодове и инструменти на 

Държавна агенция „Електронно управление“. Това ли предаваме? 

Нещо друго необходимо ли е?  

Колеги, по предложението на господин Войнов има ли друго 

предложение? Няма.  

Подлагам на гласуване с приемо-предавателен протокол да 

бъде предадено на експертите П.           Ж.         , А.          К.              и 

Т.       Ц.           дискът, за който докладва преди малко колегата 

Войнов, да проверят неговото съдържание и да информират 

Централната избирателна комисия със становище или доклад. 

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 3 

(Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Севинч Солакова).  

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешна мрежа 

в папка с моите инициали в подпапка „Регистър жалби и сигнали в 

изборния ден към 20 часа е качен Електронният регистър, който е за 

публикуване и обобщение с данните за всички получени жалби и 

сигнали, но той ще продължи да бъде обработван и в утрешния ден, 

за да бъдат описани ви подадени и получени жалби и сигнали. Така 

че ви моля да гласуваме протоколно решение да качим на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия регистъра към 

20,00  часа, а утре ще качим и окончателния. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли  

изказвани във връзка с този доклад, или други предложения? Няма. 

Моля, режим на гласуване за протоколно решение.  

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

Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против 

– няма.  

Господин Георгиев, заповядайте за Вашето предложение. 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предлагам Централната 

избирателна комисия с протоколно решение да решим да приемаме 

така наречените сработили контроли от протоколите в частта до т. 5 

от съответните протоколи, тоест части първа обикновено при 

съответните несъответствия и да приемем сканираните екземпляри 

от протоколите от секциите извън страната така, както са изпратени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, 

заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, гледам протокол за резултати 

108-х и ви предлагам контролата по точка 4, по точка 3, която да е 
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равна на точка 5, съответно сумата от 1 и 2,, както и контролата по 

точка 4, буква „а“ и „б“ за бюлетините, както и контролата числото 

буква „а“ трябва да е равна на сумата от числата по точка 4 и точка 

5, да приемаме протоколите за гласуване извън страната в случай, че 

има сработили тези контроли. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, всички тези 

данни са от част първа. 

Други изказвания има ли по това предложение?  

РОСИЦА МАТЕВА: Първата контрола, втората контрола… 

Другото са резултати, не може. Аз ги казах от горе по протокола.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с предложението моя да гласуваме приемане на протоколите на 

секционните избирателни комисии, че може да се приемат със 

сработили контроли протоколи (образец 108, т. 1 и т. 2 от 

контролите). По образец ли? Не.  

Ще ги докладвам и който има предложение, ще го гласуваме.  

Колеги, докладвам ви постъпил в ЦИК сигнал с № С-227 от 

14 ноември 2021 г., постъпил в 20:19 часа от избирателна секция 22. 

Училище Христо Ботев“ отказват да броят машинния вот, който е по 

указания ред и има приложен диспозитивът от нашето решение за 

преброяване на контролните разписки. 

Следващият сигнал. И двата сигнала са от едно и също лице – 

И.         М.          . За секция 22 не се прави преброяване на 

контролните разписки по установени ред. Председателката твърди, 

че не и е казано да роят нищо. Нанасят се данните от общия 

протокол. Часът на подаване е 20:34. 

За същата секция 22 е третият сигнал в бланкетна форма, 

както виждам, се попълва пак от И.          М.          , само че на мейла 

на ЦИК е подаден от М.             Н.                 Г.             и към нея е 

приложен сигнал от И.               М.           със същото съдържание, 

което току-що ви прочетох. 

Заповядайте, госпожо Матева. 
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РОСИЦА МАТЕВА: По отношение на тази секционна 

избирателна комисия имаше вече подаден сигнал и е препратен на 

районната избирателна комисия по компетентност в „Христо Ботев“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Като ви докладвах 

жалбите, пропуснах да ви кажа, че са постъпили в 20,19 часа, в 20,56 

часа и в 21,00 часа. Така че, колеги, моля за вашите предложения. 

Освен да публикуваме съобщения на интернет страницата на ЦИК, 

което да е като указание към комисиите, кажете какви други 

действия можем да предприемем.  

Заповядайте. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз продължавам да смятам, че тези 

сигнали отново трябва да бъдат препратени по компетентност на 

районната избирателна комисия, която да се свърже със секционната 

избирателна комисия и да укаже как трябва да се изпълни решението 

на Централната избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други 

предложения?  

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз смятам, че и двете неща могат да се 

направят – и указания към районните избирателни комисии, и 

съобщение на интернет страницата на Централната избирателна 

комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други 

предложения? Няма.  

Подлагам на гласуване и двете съобщения – и съобщение на 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, и 

изпращане на 25-а РИК по компетентност. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, 

Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – 1 (Любомир 

Георгиев).  
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Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с приемането 

на протоколите на секционните избирателни комисии извън 

страната предлагам при приемането на тези протоколи да не се 

връщат протоколи със сработили следните контроли.  

Първо, контролата числото по точка 3 трябва да е равна на 

числото по точка 5 и да е по-малко или равно на сумата от числата 

по т. 1и т. 2 за протоколи с индекс „х“, „м“ и „хм“.  

Контролата числото по буква „а“ трябва да е равно на сумата 

от числата по точка 4 и числото по точка 5 за протокол с индекс „х“. 

Контролата числото по буква „а“ трябва да е равно на сумата 

от числата по точка 4 и числото по точка 5.1. за протоколи с индекс 

„хм“.  

Тези контроли са свързани с преброяването на подписите и с 

бюлетините извън избирателната кутия и не оказват влияние върху 

изборния резултат и затова може да се допусне да не се връщат 

протоколи с такива сработили контроли.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз обаче смятам, 

колеги, че когато взимаме такова решение, трябва да сме в пълен 

състав, за да няма после недоразумения.  

Имаме изборни книжа, всеки колега не за първи път ще 

приема протоколи. Преценката е на приемащите колеги.  

РОСИЦА МАТЕВА: Защо не извикаме всички колеги?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото сме в 

заседание и не смятам, че трябва да викаме по време на заседание.  

Колеги, има ли други доклади?  

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с 

предстоящото архивиране утре на данните от флаш паметите, 

предлагам да се предостави едната от флаш паметите, съдържаща 

удостоверение на 24 октомври от ДАЕУ софтуер и конфигурационен 

файл на данните във флаш паметите на експертите към Централната 



 90 

избирателна комисия, тъй като, пак повтарям това е необходимо във 

връзка с архивирането на данните от флаш паметите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението 

на господин Войнов изказвания или друго предложение?  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Георги 

Баханов и Йорданка Ганчева).  

Колеги, мисля, че изчерпахме дневния ред.  

Преди да закрия заседанието, искам да благодаря на всички 

за работата и за усилията, които положихме! Мисля, че дори и в 

споровете си намирахме решение за повечето случаи.  

Да благодарим и на избирателните комисии, които работиха 

днес и чиято работа продължава. 

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия. 

Следващото ще бъде насрочено допълнително.  

(Закрито в 21,46 ч.) 
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