ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 128
На 15 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе извънредно събрание на Централната
избирателна комисия без предварително обявен дневен ред.
ПРИСЪСТВАХА: Росица Матева, Емил Войнов, Севинч
Солакова, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Гергана Стоянова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов, Димитър Димитров, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Камелия Нейкова,
Цветозар Томов.
Заседанието бе открито в 16,00 ч. и ръководено от госпожа
Росица Матева – заместник-председател на Централната
избирателна комисия.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Здравейте колеги!
В залата сме осем членове на Централната избирателна
комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на
заседанието.
Наложи се да се съберем за извънредно заседание по няколко
въпроса.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладите ми са във
връзка с евентуалния нов избор за президент и вицепрезидент на
21 ноември 2021 г. Ние трябва да се подготвим за него.
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В тази връзка предлагам в секциите извън страната, тъй като
там е по-спешно определянето на секциите, в които да има по две
СУЕМГ, тъй като се оказа, че в някои секции извън страната на
първия тур са гласували по-малко избиратели.
Предлагам да вземем решение при евентуален нов избор за
президент и вицепрезидент с оглед на това, че бюлетината ще бъде
само една и гласуването ще е много по-бързо, да определим, че по
две машини да има само в избирателните секции, където на
14 ноември 2021 г. са гласували над 400 избиратели. Това са реално
127 избирателни секции. По този начин общо за извън страната ще
има 335 машини.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Войнов за протоколно
решение? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с току-що приетото протоколно
решение предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ АД, с
което да ги уведомим, че при евентуален нов избор за президент и
вицепрезидент в секциите извън страната ще се гласува с две
машини в 127 секции и да им изпратим списък с тези секции.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля режим на гласуване да одобрим писмото до „Сиела Норма“
АД.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-23-701/15.11.2021 г. Писмото е качено във вътрешната
мрежа. Моля да се запознаете с него.
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Предлагам да одобрим направеното от мен предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища. Не виждам.
Моля да гласуваме с протоколно решение да одобрим това
писмо.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ПВР-04-01-26-9/15.11.2021 г. от Министерството на външните
работи и с него ни уведомяват, че при евентуален нов избор за
президент и вицепрезидент ще се наложи да осигурим достъп до
склада на определени лица, които да извършат подготовката на
СУЕМГ, както и транспортни средства съгласно приложения списък,
които да бъдат допуснати до склада за натоварване на машините.
В тази връзка предлагам да изпратим този списък до
Министерството на вътрешните работи, като им укажем, че при
евентуален нов избор за президент и вицепрезидент да бъдат
допуснати съответните лица и да бъде осигурено натоварването и
транспортирането на определените вече от нас 335 СУЕМГ,
съответно да бъдат съпроводени до граничните КПП-та и
евентуално до летище София. Копие от писмото да бъде изпратено и
на „Сиела Норма“ АД – че даваме разрешение да бъдат изнесени от
склада.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Колеги, моля, режим на гласуване за приемане решение за
одобряване предложението на колегата Войнов да се изпрати писмо
до МВР с посочения текст.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван № ПВР-26-21/15.11.2021 г. Това е графикът за
предаване на отпечатаните хартиени бюлетини на упълномощен
представител на Външното министерство.
Ком момента нямаме данни за промяна в упълномощаването,
затова ви предлагам с едно писмо до изпълнителния директор на
Печатницата на БНБ, с копие до министъра на финансите,
министъра на вътрешните работи и министъра на външните работи
да съгласуваме представения график.
Моля за одобрение.
ЗАМЕСТИНК-ПРЕДСЕДАТЕР РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля да одобрим с протоколно решение и да съгласуваме
графика.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
две писма до Печатницата на БНБ – вх. № ПВР-26-19 и ПВР-26-20.
Това са заявки до Печатницата на БНБ за отпечатване на хартиените
бюлетини за извън страната, съответно за изборните райони,
посочени във втората заявка.
Предлагам за последващо одобрение изпратените такива
заявки, без промяна в тиража на бюлетините.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване за последващо одобрение на изпратените
писма.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
приключващата вече обработка на пристигащите от секциите извън
страната книжа и материали моля да гласуваме протоколно решение,
с което да бъде прието, че в онези секционни избирателни комисии,
в които при наличие на две специализирани устройства за машинно
гласуване – едното не е било използвано изобщо в изборното
помещение и не е било включвано, да не се поставят секционните
комисии в положение да се налага да попълват протоколи от
Образец – чкр, тъй като тази хипотеза е различна от предвидената за
използването на този тип изборна книга.
Моля да се обединим около становището, че за целите за
отразяването на нулевите данни от тези машини, тъй като
информационната база данни очаква да получи информация все пак
и за предварително определеното и параметризирано устройство за
тази секция, да приемем, че за тези машини ще бъдат въвеждани
служебно нули от операторите на „Информационно обслужване“ АД
за целите на приключването на обработката на данни на секциите от
чужбина.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колеги, становища?
Моля, режим на гласуване за приемане на това протоколно
решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в допълнение да гласуваме и
изпращане на писмо още в днешния ден до „Информационно
обслужване“ АД с препис от протоколното решение, за да могат те
да работят, тъй като, знаете, че в момента тече обработка на
информацията.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля, режим на гласуване за изпращане на току-що взетото
протоколно решение до „Информационно обслужване“ АД с писмо.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря Ви, колеги.
Закривам заседанието.
Следващото ще бъде обявено от председателя на Централната
избирателна комисия.
(Закрито в 16,15 ч.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Росица Матева
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

