ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 129
На 16 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕР РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Изплащане възнаграждения на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Георги Баханов и
Ерхан Чаушев
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Георги Баханов, Елка Стоянова
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Йорданка Ганчева,
Гергана Стоянова, Любомир Георгиев
5. Разни.
Докладва: Любомир Георгиев
6. Проект на решение относно въвеждане на данните от
протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от тези
протоколи, въведени в РИК, от изборите за президент и
вицепрезидент, произведени на 14.11.2021 г., и анализ на разликите.
Докладва: Камелия Нейкова
6.1 Проект на решение относно обявяване на резултатите от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени
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на 14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски листи, предложени
от партии, коалиции и инициативни комитети.
Докладва: Камелия Нейкова
6.2. Проект на решение относно определяне деня, часа и
мястото за теглене на жребий за реда на обръщенията на
кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката,
участващи в новия избор на 21 ноември 2021 г. по Българската
национална телевизия и Българското национално радио.
Докладва: Камелия Нейкова
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
На заседанието присъства и представител на Мисията на
ОССЕ: госпожа Тамара Сартания и нейният асистент – господин
Ивайло Цонев.
Заседанието бе открито в 11,15 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и госпожа Росица Матева – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в залата сме
единадесет членове на Централната избирателна комисия – налице е
необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Изплащане възнаграждения на ОИК – докладчици: госпожа
Ганчева, господин Чаушев и господин Баханов.
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3. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Солакова, госпожа Матева и господин Баханов.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа
Матева, госпожа Ганчева, госпожа Гергана Стоянова и господин
Георгиев.
5. Разни – докладва господин Георгиев.
Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Започваме с точка първа от дневния ред: Машинно
гласуване.
Господин Войнов, заповядайте.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, във връзка с взетото протоколно решение от
Централната избирателна комисия – експертите от Държавната
агенция „Електронно управление“ АД започнаха да архивират
флашпаметите от изборите на 14 ноември 2021 г. с оглед
почистените флашпамети да бъдат предадени отново на
изпълнителя, за да може да бъдат подготвени машините за новия
избор за президент и вицепрезидент.
Ние говорихме, че трябва да бъде приета някаква процедура,
по която да бъдат сравнявани флашпаметите – спомняте си, взехме
решение флашпаметите от всяка СИК да бъдат разделяни: едната
флашка да се въвежда от изчислителния пункт към РИК, а другата –
да бъде предоставена в Централната избирателна комисия.

4
Имам подготвено предложение за процедурата за
инвентаризация, архивиране и обработката на данните от
флашпаметите от работата на СУЕМГ на изборите за президент и
вицепрезидент и за народни представители с вх. № ПВР/НС-23-325,
което може да видите в моята папка от днес.
Предложението е подготвено от IT експертите и включва пет
стъпки: първата стъпка е приемане на флашпаметите – как става;
втората стъпка е самото архивиране; третата е установяване на
наличност и инвентаризация, тоест колко флашки са пристигнали и
колко липсват; четвъртата стъпка е установяване на идентичността
на комплекта флашпамети, тоест дали са абсолютно идентични;
стъпка пета е установяване структурата на данните, записани във
флашпаметите.
Може да се запознаете. Виждате, че при всякакви случаи се
предлага, когато се установи някакво различие, да бъде изготвен
отчет за Централната избирателна комисия за случаите и той да бъде
описан.
Предлагам с протоколно решение да одобрим процедура за
инвентаризация, архивиране и обработка на данните от
флашпаметите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
във връзка с доклада на господин Войнов и направеното
предложение?
Ако няма предложения или изказвания по така предложения
ред, по който да се извърши сравняването на данните, моля,
процедура по гласуване с протоколно решение да го одобрим.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с вчерашното
решение на Централната избирателна комисия – 355 машини да
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бъдат подготвени за гласуване извън страната на новите избори за
президент и вицепрезидент и във връзка с това, че предварително
бяхме дали на „Сиела Норма“ АД смарткарти за всичките
евентуално 416 машини, които първоначално се проектираше да
бъдат използвани, с приемо-предавателен протокол – вх. № ЦИК-0629, „Сиела Норма“ АД ни е върнала 81 пълни комплекта смарткарти
от секциите, в които няма да има по две машини. Докладвам ви това
за сведение. Тези смарткарти трябва да се заприходят от
администрацията и те ще могат да се използват при следващи
избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Войнов,
ще Ви помоля с резолюция към администрацията тази информация
трябва да бъде предоставена и на счетоводството, и към досието по
договора във връзка с машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило
писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ПВР-23-27/16.11.2021 г.
относно подготовката на машините за втори тур на президентските
избори. Обръщат ни внимание на две неща.
Първото, е свързано с това, че трябва да им бъдат предадени
всички флашпамети и смарткарти – пишат в писмото, в рамките на
утрешния ден, тоест в днешния ден до 13,00 ч., тъй като няма да
може да инсталират всички машини навреме.
Второто, на което ни обръщат внимание, е на
неработоспособните машини. Твърдят, че от дефектиралите машини
преди 14 ноември остават повредени 196 броя, от които изброяват,
че 117 се нуждаят от смяна на принтер; 41 броя са със счупени
куфари и така нататък.
В приложението е изписан серийният номер на всяка машина,
каква е повредата и какво е необходимо да се направи. Твърдят, че
към посочения брой устройства трябва да се добавят още 77 броя
машини, които са се повредили в изборния ден. Твърдят, че към
момента имаме минимум 273 броя неработоспособни машини.
Казват, че имат възможност да внесат около 60 принтера и предвид
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необходимостта от навременни действия, ако не възразим изрично
до 13,00 ч. с насрещно писмо, ще считат, че са получили разрешение
и съгласие от Централната избирателна комисия да бъдат внесени
тези принтери и да бъдат употребени в подготовката на машините за
изборите на 21 ноември 2021 г.
За останалите машини те правят някакви свои изчисления,
като според техните изчисления общият брой излиза 12780 машини
при налични 12800 броя, тоест твърдят, че ако при отварянето на
машините се появят машини, които са се повредили вследствие на
транспорта на 14 ноември, то тази бройка машини със сигурност
няма да може да бъде подготвена за изборите на втория тур.
По двете неща, които те поставят, първо, до момента сме
получили документите от 26 районни избирателни комисии, тоест
отделени са смарткартите от тези 26 районни избирателни комисии и
ние имаме възможност веднага да ги дадем на изпълнителя, за да
започне разпределението по отделните машини, тъй като
смарткартите, с които се гласува на първия тур, са същите
смарткарти, с които ще се гласува и на втория тур.
Относно флашпаметите – в началото на моите доклади
споменах, че експертите от ДАЕУ вече работят по архивиране и
почистване на фалшпаметите, използвани на първия тур на
изборите. Към момента, тоест преди половин час, 6529 флашки са
почистени, окомплектовани и може да бъдат предадени на
изпълнителя със съответния приемо-предавателен протокол. В
момента също се работи, така че в рамките на днешния ден,
предполагам, след като получим и останалите пет районни
избирателни комисии, ще бъдат почистени и готови за предаване и
останалите флашпамети.
Що се отнася до машините – по сметки, които съм направил,
от трите договора ние разполагаме с 12837 машини. Машините,
които се използваха за изборите на 14 ноември 2021 г., включително
машините извън страната, които останаха там и 355-те нови машини,
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които ще трябват за изборите на 21 ноември 2021 г., общата бройка
става 12291 машини.
„Сиела Норма“ АД твърди, че 590 машини не се намират при
тях или са повредени, а именно 286 машини, които са раздадени на
РИК за разяснителна и обучителна кампания. Те твърдят, че има
31 машини в Централната избирателна комисия, които са били
раздадени на партии или евентуално на ДАЕУ и другите две
институции и тези 273 машини, които според тях са повредени.
При направената справка се оказа, че в Централната
избирателна комисия имаме 30 броя машини с инсталирана
демоверсия, които са с описани номера. Считам, че може да оставим
една машина в Централната избирателна комисия и останалите
29 машини да ги върнем на изпълнителя. Освен това считам, че
може да укажем на изпълнителя да прибере тези 286 машини, които
са раздадени на РИК, и да бъдат използвани при необходимост в
изборите на 21 ноември 2021 г.
В края на моя дълъг доклад предлагам да вземем протоколно
решение да предадем 6529 флашпамети и смарткартите от
26 районни избирателни комисии на „Сиела Норма“ АД и с писмо да
им укажем, че в рамките на днешния ден може да им предадем още
29 машини с инсталирана демоверсия, които се намират в
Централната избирателна комисия. Също така да им укажем да си
приберат 286-те машини, раздадени на РИК, като за това да
изпратим копие до РИК с указание при поискване да бъдат
предадени на изпълнителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, чух
внимателно Вашия доклад.
Учудва ме информацията, предоставена от „Сиела Норма“ АД
за общия брой неработещи машини. Между другото, колеги, всичко,
което постъпи в изборния и в предизборния ден, свързано с
проблеми с машините – повреди, дефекти, в днешно заседание, във
вътрешната мрежа извън папките на колегите има папка „обобщена
таблица неработещи машини“, където е описан всеки проблем. Това
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е работен вариант, което и аз ви докладвах през целия изборен ден.
Има детайлен и обобщен вариант по изборни райони като брой. В
детайлния вариант може да се запознаете къде какъв проблем е
имало. Общият брой е 60 – 70 от предизборния ден, и 53 в изборния
ден. Това е за информация на всички ни. Всеки, който желае може да
се запознае с конкретните причини.
Това, което ни уведомява „Сиела Норма“ АД, поне на мен не
ми е известно да е постъпила информация извън тази, за която е
направена обобщената справка.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Подкрепям предложението на колегата
Войнов, като категорично да бъде указано на „Сиела Норма“ АД, че
Централната избирателна комисия не дава разрешение да се внесат
допълнителни принтери поради следните аргументи.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-23-313/
14.11.2021 г., което е в отговор на писмото, което изпратихме на
„Сиела Норма“ АД, във връзка с твърдението им, че са необходими
тези 228 машини, предназначени за резервни части. Ако си
спомняте, изпратиха ни списък на английски какви са повредите,
констатирани от тях при профилактиката. Ние им поискахме номер
на машина, от коя доставка е машината, дата на констатиране на
проблема. Сега са изпратили този списък, като, ако се запознаете с
него, ще видите, че на доста от машините са повредени щипки,
принтери, система, щипки, куфар, тъчскрийн система, щипки и така
нататък, четец на смарткарти.
От тези повредени машини, които са описани, от машина, на
която е повреден например четецът на смарткарти, могат да се
вземат щипките за панелите, за да бъдат поставени на машина, на
която само това е повредено. Всички знаем, че щипките на панелите
са подвижна част на машината и тя може лесно да бъде преместена –
те нямат идентификационни номера, лесно могат да бъдат взети
панелите и щипките от едната машина, на която не работи
тъчскрийн-а, или принтера, или устройството за смарткартите, за да
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бъде окомплектована друга машина. Има доста машини, за които
пише, че куфарът е повреден. Куфарът също може да бъде взет и да
бъде поставен на друга машина, както и принтерите, когато е
повреден четецът за смарткарти или захранването, или системата,
съответно принтерът може да бъде взет от тези машини, за да бъде
поправена машина, на която само принтерът е развален.
Предлагам категорично да бъде указано на „Сиела Норма“ АД,
че до евентуалния нов избор няма да внася нито принтери, нито
някакви други резервни части, които, твърдят, че са им необходими.
Ще използват резервни части от наличните повредени машини, за да
могат да окомплектоват. Това е моето предложение.
Между другото, в това писмо, незнайно защо – обикновено
„Сиела Норма“ АД ни изпращат по няколко писма, този път в това
писмо са отговорили на две наши писма. Едното е в отговор на това,
за което ви говорих до момента, другото е в отговор на наше писмо с
изх. № ЦИК-23-30. В него са ни изпратили информация във връзка с
липсващи пломби в предизборния ден, на 13 – какво се е случило, и
там има информация за 25 машини. Също може да се запознаете с
тази информация.
В останалия случай, в който се твърди по медиите, че са 77,
двеста и няколко, сто и няколко, мисля, да приканим господин
Тодоров и „Сиела Норма“ АД, когато говори за машини и за някакви
повреди, да бъдат конкретни и всеки път да описват номера на
машината, вида на повредата и кога е констатирана, а не просто да
се хвърля някаква информация през медиите и някакви бройки, за
които не е ясно всъщност те част от тази бройка ли са, която вече ни
е изпратена като данни, или са нови. Затова беше важно да разберем
кога са констатирани съответните повреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: От всичките безкрайни числа и особено
писмата на „Сиела Норма“ АД, все пак мисля, че реалността е една и
трябва да се изясни: колко машини има в момента в склада на
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„Карго-партнер“? Колко са наличните бройки машини – повредени,
неповредени и не знам какви си? Колко са?
После ще тръгнем с числата. Какво значи не са получили,
какво значи – получили са, какво значи повреда? Имаме ли
стабилното число вътре, в частния склад на „Карго-партнер“? Колко
машини са налични там?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, във
връзка с поставения от Вас въпрос, във входящата кореспонденция
мисля, че имаме писмо от Министерството на вътрешните работи
колко машини след проведените избори на 14 ноември обратно са
върнати в склада. Там са подробно всички числа, но не знам дали
отговарят – мисля, че предстои колегата Войнов да докладва – на
общия брой машини – 12837, които са по договорите, сключени с
Централната избирателна комисия.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно това твърдя – по договорите имаме
едно число, транспорт, връщане и така нататък – друго число.
Някакви допълнителни. Този склад е доста голям с доста големи
палети.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, по трите договора сме
закупили 12837 машини. В момента 286 машини се намират в
Районните избирателни комисии; 30 машини се намират в
Централната избирателна комисия; седем-осем машини са в ДАЕУ и
Българския институт по метрология. От 12837 като се извадят около
325 машини, се получава точно колко машини трябва да има в
склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото си
спомням, по договорите, когато се повреди една машина, трябва да
има и протокол. Протоколите, с които разполагаме ние, са това,
което в обобщената справка имаме информация с конкретните
причини. Ако има други повреди, не съм видяла в Централната
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избирателна комисия да е постъпила информация по установения
ред.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: В допълнение на това, което казвате, и
ние сме го обсъждали тук, по всеки един от трите договора за
доставка на машини имаме уговорена клауза, при която може да
бъде активирана гаранционната отговорност на доставчика, но за
целта, независимо, че в случая „Сиела Норма“ АД по два от
договорите се явява в двойно качество – сега е изпълнител на
възложената по друг договор логистика и трябваше да бъде
извършена профилактика на машините. При тази профилактика за
всяко едно устройство, за което е установено някаква повреда,
трябваше да ни бъде изпратен констативен протокол и да ни бъде
посочено – припомням, че в писмото, което ви докладвах, отново не
е посочено от коя доставка е, за да може Централната избирателна
комисия да предяви претенциите за гаранционна отговорност. Те
може да са отново към „Сиела Норма“ АД, но тази процедура трябва
да бъде извървяна и „Сиела Норма“ АД в изпълнение на договора за
доставка и в изпълнение на задължението й за гаранционно
обслужване, да отстрани повредата. Ако има машини, които са
повредени от доставката на „Информационно обслужване“ АД, ние
да уведомим „Информационно обслужване“. Твърдя, че до момента
такова писмо и такова уведомление не е постъпило в Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Извинявайте, ако съм пропуснал. Тези
273 машини, които колегата Войнов докладва, описани ли са, откъде
са, номера, къде са били ситуирани? Тоест не се знае дали са
оставени в склада, дали са били ползвани за изборите – било в
чужбина, било в страната, или са били в склада и при подготовката
им за тези избори са установили, че са дефектирали. Не става ясно от
това писмо, нали така да разбирам, колега Войнов?
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още веднъж цитирам какво пише в писмото:
„от дефектиралите машини преди 14 ноември 2021 г. остават
повредени 196 броя машини, които – в това писмо са ни ги
изпратили с номера – към посочения по-горе брой трябва да се
добавят 77 броя машини, които се повредиха в изборния ден, на
14 ноември“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние имаме 60, всяка
една е отразена, за която има постъпило писмо с Приложение № 4 и
Приложение № 5.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, прави ми впечатление, че първо се появява бройката
от 196 машини, които според „Сиела Норма“ АД са дефектирали
преди изборния ден. Въпросът, който трябва да се постави тук, е:
ние били ли сме уведомени къде се намират тези машини, с кои
номера са? Това, първо.
Второ, наистина, както установихме, има несъответствие и в
твърденията по отношение броя машини, които са се повредили в
изборния ден – на 14 ноември 2021 г., това, което установихме ние
през изборния ден. Не виждам причина, която да ни позволи да
дадем разрешение да бъдат използвани такъв огромен брой
допълнителни машини, поради това че „Сиела Норма“ АД го е
заявила в свое писмо до Централната избирателна комисия. Ние едва
ли ще получим информация по кой договор са тези повредени
196 машини преди изборния ден и според твърденията на „Сиела
Норма“ АД – 77 броя в изборния ден.
Наистина предлагам да видим какви са възможностите от
осигурените машини на РИК за разяснителна кампания, машините,
които предоставихме на компетентните органи за удостоверяване на
типа устройство, да преценим и да решим какъв брой допълнителни
машини да бъдат предоставени, но те да са от тези машини, за които
има абсолютна яснота, че са по двата договора със „Сиела Норма“
АД, с „Информационно обслужване“ АД.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, това, което предложих, е
да им укажем тези 30 машини и 286-те машини, които са по РИКовете, те са си наши машини по договорите, но също така предлагам,
това е мое мнение, да им разрешим и тези 16 принтера, за които
твърдят, че е необходимо да бъдат доставени, тъй като това е
резервна част. Принтерът е механика, в него няма никакъв софтуер.
Смятам, че това по никакъв начин няма да създаде някакви
опасности, а все пак могат да бъдат подменени принтери, ако има
такива.
РОСИЦА МАТЕВА: Предложих да не се разрешава на „Сиела
Норма“ АД до 21 ноември 2021 г., ако има нов избор, да бъдат
доставяни принтери и да бъдат внасяни в склада на Централната
избирателна комисия, тъй като вече имаме подписан договор, където
са машините, собственост на държавата.
Моето предложение е нищо да не влиза в този склад, с
изключение на машините, собственост на държавата и с които ще се
гласува. Ще се справим с наличния брой машини. Дори ще отида и
по-далеч – ако няма достатъчно машини, включително след като се
приберат тези от РИК, в тези 2121 секционни избирателни комисии,
в които сложихме втора машина, предлагам да преценим, както
направихме за извън страната, необходимостта от това да има по две
устройства в някои от секционните избирателни комисии според
броя гласували. Да намалим и там броя на секционните комисии, в
които ще се гласува с две машини, за да може да има достатъчно
машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, съжалявам, ако се повтарям и
друг колега го е казал, но ми прави впечатление, че от списъка,
посочен от „Сиела Норма“ АД, има като посочена причина куфар
или паравани. По никакъв начин не смятам, че ние трябва да даваме
разрешение заради повреден куфар или параван да бъде подменена
цялата машина. Смятам, че около това бихме могли да се обединим.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Подкрепям предложението на колежката
Матева да решим проблема с недостигащите машини в степента, в
който го оценим, като редуцираме броя на машините в две секции.
Да преценим едно число, което ни е необходимо, в същия брой
секции, в които е гласувано с две машини, да отделим едната поради
очевидните две съображения.
Първото, че в неделя нямаме избори две в едно, второ, че
нямаме никакви основания да очакваме по-висока избирателна
активност в неделя. Това няма да създаде никакви рискове за
изборния процес и ще реши проблема. Въпросът е да преценим
каква бройка машини ни трябват и да направим списък на секциите,
в които са гласували най-малко хора от секциите, в които е имало по
две машини в предния тур.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имаше
основно предложение от докладчика, след това постъпиха и други
предложения. Тъй като трябва да ги подложа на гласуване, ще
помоля колегите, които ги предложиха, кратко да повторите
предложенията, защото не успях да ги запиша от обсъжданията.
РОСИЦА МАТЕВА: От предложението на колегата Войнов –
какъв отговор да бъде върнат на „Сиела Норма“ АД, моето различно
предложение е по отношение на това Централната избирателна
комисия да не дава съгласие да бъдат доставяни принтери, да бъдат
внесени в склада и да бъдат заменяни принтери на повредени според
тях машини. До 21 ноември 2021 г. нищо такова да не се разрешава.
След 21 ноември 2021 г. ще преценяваме как ще се извършва
гаранционното обслужване и поправка на машините. Да се
използват само наличните в склада устройства, собственост на
държавата. Както предложи колегата Войнов, да им укажем да си
съберат машините от РИК, за да се използват и те, и да върнем тези,
които са при нас.
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Различното от предложението на колегата Войнов е това за
принтерите и аз моля да го подложите на гласуване.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Съгласен съм, че това може да бъде
обсъждано в рамките на този проект, но това е резервният ни
вариант да решим проблема с недостига
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Войнов си
поддържа предложението да дадем съгласие за принтерите.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Матева, тъй като то изменя основното предложение – Централната
избирателна комисия в частта, която се различава от основното
предложение, да не дава съгласие за подмяна и внасяне на принтери
в склада до 21 ноември 2021 г. За гласуването в неделя да се
използват само наличните в склада машини.
Това е предложението на госпожа Матева и мисля, че колегата
Ципов направи предложение в тази посока.
Подлагам на гласуване Централната избирателна комисия да
не дава съгласие за подмяна на принтери, доставка на принтери и
внасянето им в склада на „Карго-партнер“, където се съхраняват
машините за гласуване до 23 ноември 2021 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – 1 (Емил Войнов).
Сега подлагам на гласуване основното предложение в
останалата му част – на колегата Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да добавя – освен писмото до „Сиела
Норма“ АД, с което ще им укажем всичките тези неща, да изпратим
и писмо до РИК, в което да им укажем, че при поискване от „Сиела
Норма“ АД трябва да подготвят за връщане тези машини и писмо до
Главна дирекция „Жандармерия“, че машините, които Централната

16
избирателна комисия ще върне и евентуално ще бъдат върнати от
РИК, да бъдат допуснати в склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Споделям общата насока на писмото. Ще
говоря за индивидуализация – как постът на „Жандармерията“ пред
този склад ще започне да идентифицира машини, които влизат в
склада. Трябва да се уточни този проблем.
Принципът на предишното решение беше: нищо не влиза в
това. Но в един момент, след два-три-четири дни, надявам се да не
са толкова, ще започнат пред поста да пристигат едни машини и как
да реагира „Жандармерията“ там. Това ми беше въпросът.
РОСИЦА МАТЕВА: Мисля, че „Жандармерията“ има
информация кои машини са предоставени на районните избирателни
комисии с демоверсии и те ще бъдат върнати по списъка, по който са
излезли. Ние даваме съгласие кои машини да бъдат изнесени и
предоставени на районните избирателни комисии като демоверсия,
имаме списък кои машини са докарани в Централната избирателна
комисия и сме предоставили на партиите като демоверсия, които
сеща ще върнем. „Жандармерията“ просто трябва да следи тези
списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване предложението на господин Войнов, което
беше и допълнено.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило
становище от главния юрисконсулт в звено „Правна дейност“ при
дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-06-29-46/16.11.2021 г.
относно т. 3.8.1 от Раздел трети на Договор № 34 от 1 октомври

17
2021 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“
АД. Информират ни, че съгласно договора Централната избирателна
комисия има задължение съгласно т. 3.8.1 в срок до 18 ноември
2021 г. включително при успешно провеждане на гласуването със
СУЕМГ на изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември да заплати на дружеството сума в
размер на 50% от цената по т. 3.2.1 и т. 3.2 в размер на малко над
5 млн. лв. без включен ДДС. Това го докладвам за запознаване и за
сведение и може би утре или на следващо заседание трябва да
вземем решение по тази точка от договора.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-04-2-76/14.11.2021 г.
Писмото е от Главна дирекция „Национална полиция“ и ни
уведомяват, че на територията на страната изборният ден е
приключил. Членовете на СИК са обявили, че започват преброяване
и охраната е поета от полицейските служители и в областните
дирекции е започнало транспортирането на машините обратно до
склада. Докладвам го за сведение.
За писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-379 стана
дума онзи ден, с което ни предават всички пароли, ПИН-ове и
инструменти за тяхната защита. Докладвах го преди два дни за
сведение.
Писмо, вх. № ПВР/НС-23-319/15.11.2021 г., от Държавна
агенция „Електронно управление“ АД. Във връзка с поисканата
помощ за архивиране на данните от флашпаметите, ни информират,
че съгласно указанията изпълнителите от Агенцията ще бъдат в
Централната избирателна комисия в 07,30 ч. на 15 ноември 2021 г. –
също за сведение го докладвам.
С писмо – вх. № ПВР/НС-04-2-78/15.11.2021 г., Главна
дирекция „Жандармерия“ ни уведомява за транспортния график
след приключения ден, по който са прибрани всичките машини за
гласуване. В края на писмото ни уведомяват, че от всички
31 районни избирателни комисии на територията на страната, на
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територията на „Карго-партнер“ са вкарани общо 11520 СУЕМГ,
колкото трябва да бъдат. Докладвам го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР/НС-04-2-77, пак от Главна
дирекция „Жандармерия“, с което ни уведомяват, че е създадена
необходимата организация за допускане до работа в склада на
проверените лица по предоставения им списък. Докладвам го за
сведение.
Последното писмо на този етап е с вх. № ПВР/НС-22-348 от
С.
С.
. Предлага при затруднение от страна на
избирателя по време на манипулация с машините в изборния ден да
бъде поставено табло с достатъчен размер снимки на екрана, за да
може да бъде указана съответната помощ на избирателя.
Считам, че в Методическите указания на секционните комисии
за СИК-овете сме подробно описали как може да бъде оказвана
помощ на избирателя от член на СИК. Предлагам и това да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
втора точка: Изплащане възнаграждения на ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
Точка 2. Изплащане възнаграждения на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение
с наш вх. № МИ-227/09.11.2021 г. от ОИК – Пазарджик.
Приложени са всички изискуеми документи по наше решение
и по закон, като искането за изплащане на възнаграждения е за
дежурство на председател и секретар на 12 октомври 2021 г.; за
заседание, осъществено от председател, заместник-председател и
двама секретари и десет членове на 19.10.2021 г.; заседание на
20 октомври 2021 г. с председател, двама заместник-председатели,
секретар и десет членове, и дежурство от председател и секретар на
28 октомври 2021 г.
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Общата сума с осигурителни вноски е 2604,81 лв., като има
положително становище за изплащане на тази сума, предвид което
предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
поисканото възнаграждение от ОИК – Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване за одобряване изплащане на
възнаграждение на колегите от ОИК – Пазарджик.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-226/05.11.2021 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане за заплащане
възнаграждение на членове на ОИК – Ветово.
На 3 ноември 2021 г. се е провело дежурство на ОИК – Ветово,
по повод преместване на архивни изборни книжа на самата ОИК.
Изготвено е писмо до община Ветово във връзка с предоставяне на
документи и информация от изборни книжа за проведените местни
избори през 2019 г., както и изготвяне на писмо във връзка с
предоставяне на решение за избор на кмет на община Ветово.
Моля да вземем решение за изплащане на възнаграждение на
представителите на ОИК – Ветово, за дежурството им в изпълнение
на служебните им задължения на 3 ноември 2021 г.
Представени са необходимите документи, надлежно заверени:
присъствен лист; справка за проведени заседания, дежурства и
кореспонденцията с кмета; заповеди на кмета за отваряне на
комисията, тоест всички изискуеми от закона и от нашите решения
документи. Изготвен е контролен лист и счетоводна справка, от
които е видно, че на 3 ноември 2021 г. даденото дежурство е от
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председател, секретар и член. Общата сума е 261,35 лв. с
осигурителните вноски.
Предлагам да вземем решение, с което да одобрим
изплащането на исканото възнаграждение от ОИК – Ветово, за
проведено дежурство от трима представители на същата ОИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване за изплащане възнагражденията
на колегите от ОИК – Ветово, за проведени заседания.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-21-224/
02.11.2021 г. е получено искане за заплащане на възнаграждения от
ОИК – Исперих, Разград за проведено заседание на 28 октомври
2021 г. Присъствали са председател, секретар и осем членове, на
което са взели решение за подготовка на документи, изпращане и
уведомление на Централната избирателна комисия за предложение
за назначаване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово.
Мисля, че получихме и съответния опис за този частичен избор.
Налична е счетоводна справка и контролен лист, поради което
предлагам да се изплати възнаграждението на колегите от ОИК –
Исперих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване за изплащане възнаграждения на членове на
ОИК – Исперих.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
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Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-219; вх. № МИ-27-220; вх.
№ МИ-27-221; вх. № МИ-27-222; и МИ-25-223/01.11.2021 г. сме
получили искане от ОИК – Карлово, за изплащане на поредица
дежурства и заседания. По преписката е налична счетоводна справка
и контролен лист.
На 13.10.2021 г. се иска дежурство от председател и
заместник-председател за подготовка и изпращане на документи до
МВР – Пловдив, по искане за протоколи и решения; на 14.10.2021 г.
е проведено заседание с председател и двама заместникпредседатели, секретар и шестима членове, на което заседание са
взели решение относно получено писмо от Административен съд
относно влязло в сила решение за изпълнение от Административен
съд – Пловдив; на 18.10.2021 г. е дадено дежурство от председател и
заместник-председател поради необходимост от изпращане на
документи до ОД на МВР – Пловдив, по заведена проверка от МВР
– Пловдив; на 22.10.2021 г. е дадено дежурство за изпращане на
документи по друго производство, на което са присъствали
председател и член, а на 25.10.2021 г. са провели заседание, на което
са присъствали председател, двама заместник-председатели и осем
членове.
Предлагам да им се изплатят всички искания за съответните
възнаграждения за проведени дежурства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
доклад има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
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Колеги, продължаваме с точка
административни преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.

трета:

Доклади

по

Точка 3. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място,
моля за последващо одобрение – писмата са качени във вътрешната
мрежа, за подаване на заявка за отпечатване на бюлетините за новия
избор. Във второто писмо се прави корекция в номерацията на
бюлетините в последната колона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за последващо одобрение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, отново за
последващо одобрение предлагам одобряването на предпечатния
образец на бюлетината в електронната система. Ще изпринтираме
бюлетината съгласно Решение № 617/24.09.2021 г. на Централната
избирателна комисия, за да може да се подпишем всички, които
участваме в настоящото гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получихме нов график за
предаване на бюлетините на Министерството на външните работи с
вх. № ПВР-26-21-1/16.11.2021 г. Предлагам да изпратим писмо до
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изпълнителния директор на Печатницата с копие до външния
министър, министъра на финансите и до министъра на вътрешните
работи за съгласуване на така представения график.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа има
проект на писмо до всички РИК във връзка с организирането на
отпечатването на бюлетини – да укажем да одобрят предпечатния
образец на бюлетината при спазване на изискванията на
Решение № 617 на Централната избирателна комисия. Проектът е
във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване писмото до районните избирателни комисии.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам ви да приемем
протоколно решение – след одобряване на предпечатните образци на
бюлетините, РИК и Централната избирателна комисия да
публикуват на интернет страниците си този предпечатен образец за
гласуване в новия избор за президент и вицепрезидент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви в отговор на
писмото на Централната избирателна комисия, към което
приложихме становището и предложението на областния управител
на област Пловдив за увеличаване възнагражденията на членовете на
секционните избирателни комисии за гласуване в ковид-отделение и
на лица, които са поставени под задължителна изолация или
карантина. Отговорът на министъра – вх. № ПВР/НС-23-320/
15.112021 г. Докладвам ви го за запознаване и за обсъждане в
работна група.
Докладвам ви във връзка с Решение № 775/10.11.2021 г. на
Министерския съвет да изпратим писмо до министъра на финансите
за обезпечаване на плащанията и увеличаване на показателите по
чл. 43, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. във връзка с договора за съхранение на машините, като
прилагаме копие от договора и Приложение № 1 към този договор
от 12 ноември 2021 г., който съдържа цените по договора.
Предложението на Централната избирателна комисия е
министърът на финансите да предприеме необходимите действия за
осигуряване на допълнителните средства по бюджета на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания?
Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, на заседанието в петък ви
докладвах писмо от министъра на финансите, с което се изисква
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всички първостепенни разпоредители с бюджет да представят
информация относно възможни икономии по бюджета си. Срокът
беше вчерашна дата.
Имахме кратко заседание вчера, но все пак съвсем накратко в
работен порядък обсъдихме въпроса, но с оглед на това, че
Централната избирателна комисия беше ангажирана с приемането на
документите от РИК-овете, днес представям на вниманието ви
докладна записка с вх. № ЦИК-09-456/15.11.2021 г. въз основа на
протоколното решение, с което се възложи на администрацията и
по-специално на главния счетоводител да представи информация,
която да бъде предоставена на министъра на финансите.
Предлагам ви да изпратим писмо, което е приложено и към
докладната записка, до министъра на финансите и да посочим на
този етап въз основа на анализа какви икономии Централната
избирателна комисия ще реализира по бюджета си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по бюджета на
Централната избирателна комисия има предвидени средства за
капиталови разходи, които към настоящия момент, с оглед на
оставащото време до края на финансовата година, Централната
избирателна комисия счита, че тези 100 хиляди лева са възможни
като икономия и по тази причина уведомяваме министъра на
финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения? Няма.
Моля да гласуваме.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – 1 (Георги Баханов).
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от ОИК – Драгоман, с вх. № МР-15-12-3/15.11.2021 г. На основание
чл. 41 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт
и местното самоуправление ОИК обяви резултатите от произведения
референдум в община Драгоман на 14.11.2021 г.
Изготвен е протокол и на Централната избирателна комисия е
предоставено копие. Знаете, тези протоколи се изготвят в два
екземпляра – копие до Централната избирателна комисия, изготвен в
02.10 ч. Видно от данните, резултатите от гласуването, в местния
референдум не са участвали повече от 40% от гражданите с
избирателни права в съответната община, поради което този
референдум е неуспешен на основание чл. 41, ал. 2.
Както ви казах, под този номер се намират и са публикувани
във вътрешната мрежа документите, които са представени от
общинската избирателна комисия.
Колеги, с една обща резолюция – всички писма, които сме
получили от РИК, от областните администрации във връзка с
произвеждането на изборите и във връзка с предаването на
изборните документи и материали, с оглед на това, че тези дейности
вече са приключили или са в етап на приключване днес, ви ги
докладвам общо за сведение. Публикувани са във вътрешната мрежа
и може да се запознаете.
Докладвам ви писмо – запитване, от областния управител на
област Варна. Във връзка с произвеждането на новия избор се
постави въпросът дали би било нарушение и може ли да бъдат
поставени пред изборните помещения кандидатските листи с
имената на кандидатите за президент и вицепрезидент – такава
информация да бъде поставена, както е задължително в изборите за
общински съветници и за кметове, за народни представители, за
членове на Европейския парламент, тоест при пропорционална
избирателна система.
При произвеждане на мажоритарен избор законът не изисква
поставянето на такава информация, тъй като се замества от образеца
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на бюлетина, но няма никаква пречка и е в рамките на преценка по
целесъобразност на областния управител на Варна да разпространи и
да предостави на секционните избирателни комисии чрез районните
избирателни комисии и общинските администрации информация за
кандидатските листи, които участват в новия избор.
Докладвам ви го за сведение.
Уважаеми колеги, от администрацията на Министерския съвет
получихме предпечатни образци на протоколи и приложения –
посочени са номерата на приложенията и няма да ги изчитам:
ПВР/НС-03-7-5/15.11.2021 г. Прегледани са тези протоколи.
Предлагам ви да ги одобрим и по два броя от предпечатните образци
на всички одобрени протоколи да изпратим на администрацията на
Министерския съвет с оглед подготовката за произвеждането на
новия избор за президент и вицепрезидент. Проектът на писмо е във
вътрешната мрежа – до началника на отдел „Административна и
регионална координация“ на Министерския съвет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик по тази точка е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви протокол за
приемане и предаване на технически носител – три броя DVD, на
данни между Държавната агенция „Национална сигурност“ и
представители на Централната избирателна комисия от гласуването
извън страната и по-специално на тези три DVD са записани
сканираните избирателни списъци и финалните протоколи от
машинното гласуване.
Протоколът се намира във вътрешната мрежа, в папка с моите
инициали. Вчера вечерта с колегите Елка Стоянова и Силвия
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Стойчева получихме тези три устройства. Подписали сме се и
предлагам да се съхраняват в касата на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
или предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Следващият ми доклад е свързан с
решението на Министерския съвет за определяне на Централната
избирателна комисия като орган, който трябваше да сключи договор
за съхранение на устройствата за машинно гласуване и във връзка с
това на 12 ноември 2021 г. сключихме договор със собственика на
склада, в който се намират СУЕМГ, където ще се съхраняват до
намирането на подходящо помещение държавна собственост.
Припомням, че в тази връзка администрацията на
Министерския съвет ни изпрати писмо, с което потвърди, че
направените финансови разчети и обосновка от Централната
избирателна комисия за необходимите финансови средства за 2021 г.
и 2022 г. са одобрени, но в тази връзка следва да се приеме
постановление на Министерския съвет, с което средствата за 2021 г.
да бъдат предвидени по бюджета на Централната избирателна
комисия и съответно по бюджета за 2022 г. да бъдат предвидени
средства по бюджета на Централната избирателна комисия за
заплащане на разходите.
Във вътрешната мрежа се намира проект на писмо до господин
Красимир Божанов, главен секретар, с което да му изпратим копие
от договора за наем, сключен с „Карго-партнер“, за да може да бъдат
осигурени средствата по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 г. и 2022 г.
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В писмото им изпращаме договор за наем и логистично
обслужване – посочен е номер и дата, сключен между Централната
избирателна комисия и „Карго-партнер“ за съхранение на
устройствата за машинно гласуване.
Колеги, тъй като не съм слушала внимателно предходните
доклади, коригирам предложението си: предлагам да не изпращаме
копие от договора на администрацията на Министерския съвет, само
да ги информираме, че Централната избирателна комисия е
предприела действия и е информирала Министерството на
финансите с копие от договора за необходимите средства, които
трябва да бъдат предвидени по бюджета на ЦИК. Цитирам
изходящия номер на писмото на Централната избирателна комисия
до министъра на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след
направеното уточнение, моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, сега видях, че има точка
„Доклади по дела, жалби и сигнали“. Ако може да докладвам в тази
точка, тъй като вече взех думата.
Докладвам сигнал с вх. № С-207/14.11.2021 г., получен по
имейл в изборния ден. Беше ми разпределено след приключване на
изборния ден.
Господин М.
попаднал на някакъв сайт, разгласяващ
информация с изборните резултати, а часът е 18,25 ч.
Докладвам подобен сигнал без входящ номер. В рамките на
изборния ден медия ПИК изнася резултати от гласуването. Часът е
19,11 ч.
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Сигнал С-217, с който отново сигнализират, че към 18,52 ч.
отново обявяват резултатите за партиите и президент, а БТВ в
19,48 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
това, което докладвате, аз мислех, че е по сигнал на СЕМ, но,
очевидно, при друг колега е разпределена преписката за различни
медии.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Сигналите са получени от различни
граждани по имейла към края на изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Направете справка с
колегата Георгиев дали не са аналогични случаите, за да се обобщят
преписките и след това ще вземем решение.
Струва ми се, че едното е по информация от СЕМ – имаме
изпратена преписка, другите са изпратени от граждани.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, връщам на доклад –
наша преписка с вх. № ПВР/НС-6-45. Това е наше изходящо писмо
във връзка с един сигнал, който получихме от госпожа Т.
Д.
, по подадено от нея заявление за гласуване с подвижна
избирателна секция, в което госпожа Д………. ни уведомяваше, че
има проблем с това да бъде включена в избирателния списък за
гласуване с ПСИК, като лице със затруднения в придвижването, тъй
като към заявлението си не е представила според органите по чл. 23,
в случая община Брегово – не е представила достатъчно
доказателства за наличието на заболяване.
В моя папка с номер ПВР/НС-6-215/15.11.2021 г. ще видите
отговора на кмета на община Брегово.
Накратко ще ви припомня какво беше движението по казуса,
който обсъждахме в предходни заседания. По жалбата на госпожа
Т.
Д.
изпратихме писмо до кмета на община
Брегово, с което му възложихме да извърши незабавна проверка, за
да изпълни задълженията си по наше Решение № 766-ПВР/НС, в
което ние възлагаме служебно на органите по чл. 23 да извършат
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проверка за наличието на обстоятелства, позволяващи включването
на лицата със затруднение в придвижването в избирателните
списъци по местата, по които са подали заявление за гласуване с
ПСИК. При госпожа Д.
имаше и друг казус, който бяха
решили в движение – тя трябваше да си подаде и заявление за
регистрация по настоящ адрес.
При наличието на тези предпоставки и след подаденото нейно
заявление, органът по чл. 23 – кметът на община Брегово, ни
уведомява, че е предприел необходимите действия, за да приложи
Изборния кодекс и Решение № 766-ПВР/НС/20.10.2021 г. на
Централната избирателна комисия. Не са успели да намерят
документи, удостоверяващи затруднения в придвижването на
госпожа Д.
, от общината са извършили посещение на
адреса, за да установят, че тя действително е в невъзможност да
стигне до урната поради наличието на заболяване, което
възпрепятства движението й. По тази причина са съставили
служебен документ и са я включили в избирателния списък.
Докладвам го толкова подробно, защото искам да покажа, че
органът по чл. 23 действително е взел под внимание заявлението на
госпожа Д.
и този казус има реално решение в живия
живот. Истината обаче е, че в населените места такъв тип казуси ще
възникват често и се съмнявам, че органите по чл. 23 при
изпълнение на всичките си останали функции, защото те не са
просто органи по чл. 23, а все пак това са общинските
администрации, които имат и достатъчно друга работа, не знам как
нещо такова да бъде менажирано по отношение на всеки отделен
случай. Факт е, че в община Брегово са положили специална грижа и
специално госпожа Д.
е можело да бъде включена в
избирателния списък за гласуване с ПСИК. Докладвам ви го за
сведение. Преписката беше с вх. № ПВР/НС-6-215.
Писмото на кмета на община Брегово е в отговор на нашето
искане изрично да бъдем държани в течение с това какво е
движението по сигнала, който ни е подала госпожа Д.
.
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В тази връзка имам още два доклада, свързани с друг тип лица,
които имат възможност да гласуват с ПСИК – карантинираните
лица. В деня на изборите имаме два сигнала в тази връзка.
Единият е с вх. № ПВР/НС-22-350/15.11.2021 г. и вх.
№ ПВР/НС-22-346/15.11.2021 г. По сигнал С-350 ни уведомяват –
писмото е от госпожа Ц.
И.
. Тя и мъжът, с когото
живеят на семейни начала са карантинирани. Имат подадено
заявление за гласуване с ПСИК в изборна секция за гласуване на
избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. И
при двамата заявлението е било потвърдено с телефонно обаждане,
но в изборния ден не са били посетени, нито пък са били уведомени,
че това няма да се случи. Подават сигнал до нас.
Вторият сигнал под № 346/15.11.2021 г. е от госпожа Г.
К.
. Подала е такова заявление, получила е потвърждение.
Казано й е, че е включена в избирателния списък, но и при нея не са
отишли. Докладвам ги, защото имат връзка с предходния ми доклад,
който отново касаеше гласуване с ПСИК. За съжаление, смятам, че
действително подвижните избирателни секции, когато получават
избирателните си списъци, би трябвало да покрият всички адреси,
включени в тези избирателни списъци. Наясно сме обаче, че това е
физически невъзможно. Едва ли една такава секция дори да започнат
по-рано и да приключат по-късно би могла да обходи повече от 5060 адреса. Контролът върху процеса по изготвянето на
избирателните списъци е върху органите по чл. 23. Образуването на
секциите за тези хора става от РИК преди изборите, и то доста преди
датата на изборите, на база на предложенията на кметовете на
общини или райони, които са органът по чл. 23. На този етап не
виждам какво бихме могли да направим ние по тези два сигнала,
затова ги докладвам за сведение и запознаване.
Въпрос на законодателна инициатива и на обмисляне как би
могло да се менажират такъв тип сигнали. Може би е удачно да се
обмисли дали да не се създават служебно задължително най-малко
още една ПСИК, която да има готовност да поеме допълнителен
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брой хора. Най-добре обаче би било да не ни се налага да има такива
ПСИК, които да обслужват лица, на които им се налага да гласуват в
извънредни обстоятелства. Докладвах за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
точка четвърта: Доклади по дела, жалби и сигнали.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ ПВР/НС-8-29/15.11.2021 г. – разпореждане по жалба с вх. № Ж15-748/15.11.2021 г. на Върховен административен съд.
Във Върховния административен съд е постъпила жалба от
Николай Димитров Хаджигенов срещу Решение № 929 и Решение
930-ПВР/НС на Централната избирателна комисия. Разпореждането
е да бъде окомплектована административната преписка по жалбата и
да бъде изпратена във Върховния административен съд.
Информирам ви, че преписката е окомплектована, изпратена е
във Върховния административен съд и по подадената от Николай
Хаджигенов жалба е образувано дело 11321/2021 г., което е
разгледано на 15 ноември 2021 г. в 15,00 ч., заедно с останалите две
административни дела, които бяха насрочени за вчера. Ще ви
информирам за резултата, тъй като и по трите административни дела
има данни от Върховния административен съд, че са решени, но все
още няма постановени решения. Това разпореждане е за сведение.
Колеги, докладвам ви решение, постъпило в Централната
избирателна комисия с вх. № ПВР/НС-8-31/15.11.2021 г. Решението
е с № 11587/15.11.2021 г. по административно дело 11302/2021 г.,
образувано по жалба на ПП „Възраждане“ срещу Решение № 882ПВР/НС на Централната избирателна комисия от 09.11.2021 г.
Припомням, че това е решението на Централната избирателна
комисия за изменение и допълнение на Методическите указания, с
което беше предвидено контролно преброяване на разписките от
машинното гласуване в 30% от секционните избирателни комисии.
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Върховният административен съд отхвърля жалбата на ПП
„Възраждане“. Може да се запознаете се мотивите към решението в
папката с моите инициали във вътрешната мрежа.
Съвсем накратко: Върховният административен съд споделя
мотивите на предходния състав, който се произнесе с решение
11162/04.11.2021 г. по административно дело 10928 и преценява, че,
както и предходният състав на Върховния административен съд е
казал, че е изцяло в компетенцията на Централната избирателна
комисия да определи обема на това контролно преброяване – дали
ще бъде частично, или пълно, като потвърждава и обстоятелството,
че то има само информативен характер и не влияе на резултата.
Докладвам ви писмо с вх. № МИ-08-21/15.11.2021 г. от
регистратурата на Административен съд – Благоевград, с което ни
изпращат писмо по административно дело 692/2021 г., заедно с
препис от Определение № 1457/09.08.2021 г., постановено по
административно дело 692 и Определение 11273/08.11.2021 г. по
административно дело 11049/2021 г. на Върховния административен
съд. Докладвам за сведение.
Колеги, аз съм ви докладвала Определението на
Административен съд – Благоевград. В момента Определението на
Върховния административен съд е с диспозитив: оставя в сила
Определението на Административен съд – Благоевград. Припомням,
че производството беше образувано по жалба на Й.
С.
Д.
, който беше кмет на село Сливница. Оставя се в сила
Определението на Административен съд – Благоевград.
Следващият ми доклад е жалба с вх. № ПВР/НС-22319/13.11.2021 г. от госпожа С.
Д.
Р.
, която ни е
писала и по повод на предходните избори. Писала е до Върховния
административен съд, Върховната административна прокуратура,
Върховният касационен съд, Върховната касационна прокуратура,
главния прокурор, Министерството на правосъдието, Министерския
съвет, до администрацията на Президента на Република България, до
Народното събрание. Развиват се различни разсъждения, в които тя
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твърди, че е използвана нейна интелектуална собственост и
нелоялна конкуренция; също така незаконно облагодетелстване с
имотни облаги от Столичната община и „Софийски имоти“.
Предлагам ви да се запознаете. Моето становище е тази жалба
да бъде оставена за сведение.
Имам още няколко доклада от изборния ден, но ще ги
докладвам допълнително, като се запозная с тях.
Докладвам ви съобщение от Административен съд – Софияград, с вх. № ПВР/НС-8-22/2 от 15 ноември 2021 г., получено от
юрисконсулт Ж.
на 15 ноември 2021 г. Това е разпореждане
на Административен съд – София-град, № 8932 по административно
дело 11154/2021 г. Припомням, че делото е образувано по жалба на
„Сиела Норма“ АД срещу нашето писмо, с което разпоредихме
контейнерът, в който се твърди, че има машини, да бъде оставен на
територията на склада.
Ще ви моля да се запознаете с разпореждането и да преценим
по-късно в работна група. Възложила съм на юрисконсултите да
подготвят жалба.
В тази връзка ви докладвам и писмо с вх. № ПВР/НС-0479/16.11.2021 г. Моля да се запознаете и с преписката по това писмо.
То е свързано с разпореждането и допълнително в работна група да
преценим какво да бъде становището на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, моля да се запознаете, тъй
като в следващо заседание ще върна доклада. Припомням, че по
сигнал на госпожа Мария Петрова Колева изискахме от Съвета по
електронните медии да ни бъде предоставен материалът от
предаване по БНТ – вх. № ПВР/НС-20-6-/15.11.2021 г., във връзка с
постъпил сигнал при нас. С вх. № С-59/14.11.2021 г. е предоставен
материалът.
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Моля да го изгледате и на следващо заседание ще изразя моето
становище и Централната избирателна комисия да прецени как ще се
процедира с този сигнал.
Докладвам ви с вх. № ПВР/НС-23-321/15.11.2021 г. жалба от
господин Любомир Чакъров, представител на Сдружение „Аз
обичам Пловдив“. Той сочи извършени нарушения според него от
РИК – 16, Пловдив, като посочва, че има подадени няколко жалби за
нарушения в изборния ден, които са въведени в Публичния
регистър, но няма произнасяне. По този начин счита, че се потъпкват
права на граждани и организации.
Предлагам ви да я препратим до колегите от РИК – 16,
Пловдив за тяхното становище и с копие до лицето.
Колега Томов, сигналът, както казах, е с вх. № ПВР/НС-23321/15.11.2021 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не го намирам във вътрешната мрежа.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Томов, все още не отговарям
за вътрешната мрежа.
Колеги, моля да обърнем внимание чрез директора на
дирекция „Администрация“ да се качват преписките, защото, мисля,
че не е моя работа да следя в крайна сметка къде точно се разполагат
преписките. Сигналът е във вътрешната мрежа с днешна дата в
папка с моите инициали.
Това е моето предложение, госпожо Председател: протоколно
решение за одобряване на писмо, приложено да изпратим на
колегите от РИК – Пловдив, да ни уведомят за тяхното становище по
изложените в жалбата нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение има ли изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
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Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, следващ докладчик е Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в края на изборния ден е
постъпила жалба с вх. № Ж-192. Намира се в моя папка от днешна
дата.
Жалбата е подадена от лицата Г.
Г.
и П.
Г.
срещу Решение № 341-ПВР/НС на РИК – Бургас, от
14 ноември 2021 г.
Оплакванията, изложени в жалбата от жалбоподателите, са във
връзка с това, че не са били допуснати да гласуват по настоящ адрес,
различаващ се от постоянния им такъв. Фактологията съм я
изложила в писмен вид в проекта на решение, който ви предлагам,
във връзка с жалбата, а именно: жалбоподателите са посетили
изборна секция във Втори изборен район – Бургаски, където имат
настоящ адрес. Установили са, че не са включени в избирателния
списък по настоящ адрес и са заявили на място, пред секционната
избирателна комисия, искане да бъдат дописани под черта в
избирателния списък, като са изразили готовност да подпишат
декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.
Секционната
избирателна
комисия
е
отказала
на
жалбоподателите да бъдат дописани под черта в избирателния
списък, като същият отказ е изложен писмено по съответния ред в
Изборния кодекс.
Срещу този отказ жалбоподателите са подали жалба в РИК –
Бургас, която се е произнесла с решение, което понастоящем се
обжалва пред нас.
РИК – Бургас, е извършила справка в ГД ГРАО, както и е
събрала допълнително устна информация от жалбоподателите за
обстоятелствата, изложени в жалбата.
Според жалбоподателите същите са подали онлайн заявление
за гласуване по настоящ адрес през интернет страницата на ГД
ГРАО. Извършена е справка от РИК – Бургас, в ГД ГРАО. Не са
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установени индикации и доказателства за подаване на заявление за
гласуване по настоящ адрес, жалбоподателите също не са
представили никакви доказателства в тази насока. Установено е, че
те не фигурират в избирателен списък по постоянен адрес, а същите
фигурират в изборния ден в избирателните списъци по постоянен
техен адрес в град Пловдив.
С настоящата жалба пред Централната избирателна комисия
също не са представени някакви допълнителни доказателства от
страна на жалбоподателите за подаването на това заявление за
гласуване по настоящ адрес по чл. 36 от Изборния кодекс.
Поради всичко изложено и предвид това, че считам подадената
жалба за допустима, подадена в законоустановения срок, и от
легитимирани лица с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване
акт на РИК – Бургас, предлагам Централната избирателна комисия
да я приеме по същество за неоснователна.
Предвид изложените фактически обстоятелства Централната
избирателна комисия констатира, че за жалбоподателите не са
налице съответните предпоставки в Изборния кодекс за упражняване
на своето избирателно право по настоящ адрес съобразно
изискванията на чл. 36 и чл. 43 от Изборния кодекс, съответно
компетентният орган, пред който са можели да представят
възражение, че не са отразени към съответния избирателен списък
по настоящ адрес, е общинската администрация.
Във връзка с изложената подробна фактическа обстановка, при
съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс предлагам да
бъде прието на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1
от Изборния кодекс, че Централната избирателна комисия
потвърждава Решение № 341-ПВР/НС/14.11.2021 г. на РИК – Бургас,
с което е оставена без уважение като неоснователна жалбата на
Г.
Р.
Г.
и П.
Е.
Г.
срещу
решение на секционната избирателна комисия.
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Решението на РИК – Бургас, на основание чл. 73, ал. 1,
изречение второ от Изборния кодекс, подлежи на обжалване пред
Административен съд – Бургас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от госпожа Стоянова, заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам въпрос: ние поискали ли сме
информация от ГД ГРАО дали тези лица са подали електронно
заявление?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: От Централната избирателна комисия
не е изискана такава информация. Районната избирателна комисия е
извършила тази проверка и жалбоподателите в представената пред
нас жалба не оспорват, че липсват в тези избирателни списъци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В мотивите на
решението е посочено, че колегите от РИК – Бургас, са извършили
такава проверка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не го разбирам съвсем така. Те не са
ги открили. Само да видя точно как беше. Не е много ясно дали са
поискали справка от ГД ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение има ли изказвания?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 955-ПВР/НС/16.11.2021 г.
Господин Георгиев, заповядайте в тази точка.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам до докладвам общо два
сигнала. Затова най-напред ще ви представя по-краткия доклад.
С вх. № ПВР/НС-15-39-09/15.11.2021 г. сме получили от РИК –
20, Силистра становището, което поискахме, във връзка с подадена
жалба относно предаването и съхраняването на изборните книжа и
материали на територията на изборния район, по-точно в община
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Дулово. Предлагам ви становището за запознаване, сигналът да
остане за сведение, тъй като, цитирам ви края на становището:
предвид бланкетния характер на жалбата РИК – Силистра, не може
да извърши задълбочена проверка на твърдяното нарушение на
изборното законодателство“. Толкова по този сигнал, който беше с
вх. № ПВР/НС-10-49/13.11.2021 г. и го препратихме за становище
към съответната районна избирателна комисия.
Вторият ми доклад в тази точка е свързан с, ще го нарека,
писмо от СЕМ, с което председателят на СЕМ ни изпраща записи на
няколко радио-и телевизионни програми, в които се съобщават
резултати от изборите преди 20,00 ч. на 14 ноември 2021 г., за
преценка по компетентност относно спазването на чл. 205, ал. 5 от
Изборния кодекс. Няколко са записите, два от тях са за едно и също
предаване.
Писмото е с вх. № ПВР/НС-20-62/15.11.2021 г., и то, заедно с
всички видеозаписи на съответните предавания на три от
националните телевизии и едно радио. Може да ги намерите в
подпапка, озаглавена „СЕМ“, с мои инициали от днес.
Доколкото се запознах с материалите, моето мнение е, че що
се отнася до буквата на закона, тоест до чисто формалния текст на
ал. 5 на чл. 205, не бих казал, че има нарушение, тоест няма
оповестяване на допитване до общественото мнение. По-скоро има
бъдещо оповестяване на предстоящи резултати от еxit-poll
проучвания. Това е моето мнение.
Ако Комисията прецени, че този сигнал ще го оставим за
сведение, но при условие че преценим, че все пак е извършено
нарушение на изискванията на чл. 205, ал. 5, имам и подготвен
проект за едно от евентуалните решения, с проектен номер 952 в моя
папка от днес. Предлагам ви го за запознаване и за последващо
вземане на решение какво да правим с това запитване от страна на
председателя на СЕМ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа, в папка с
моите инициали ви моля да се запознаете с искане, което е качено.
Едновременно с това, в предходния си доклад забравих да ви
докладвам окончателния регистър на жалбите от изборния ден,
който моля да одобрим и да качим на интернет страницата на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, успяхте ли
да прегледате проекта? Има ли изказвания или предложения по
текста?
Ако няма, подлагам на гласуване да одобрим така
представения проект 201-03.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, тъй като изчерпахме дневния ред към момента,
прекъсвам заседанието, което ще продължи в 18,00 ч., то при
необходимост, може да се свикаме и по-рано.
До момента пет районни избирателни комисии все още не са
представили своите протоколи, след което трябва да се проверят
несъответствията по приетите документи както за страната, така и за
извън страната.
Предвид законоустановения срок Централната избирателна
комисия трябва да вземе своето решение за резултатите от изборите
за президент и вицепрезидент. Срокът ни е до края на деня днес по
Хронограма и съгласно Изборния кодекс.
Предстои ни да вземем решения, свързани с провеждане на
жребий за обръщения на кандидатите, които евентуално ще участват
в нов избор.
Прекъсвам заседанието до 18,00 ч.
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(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Господин Войнов, заповядайте с доклад в първа точка от
дневния ред: Машинно гласуване.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, вчера приехме решение в секциите извън
страната да има общо 335 машини, като част от тях са втора машина
за съответната секция. Допуснали сме техническа грешка – в секция
665 – 325800665, сме приели да има една машина, при положение че
в секцията на 4 април т.г. са гласували над 1000 избиратели.
Предлагам да вземем решение и за тази секция да определим втора
машина. С писма до „Сиела Норма” АД да ги уведомим, че трябва да
подготвят втора машина за тази секция. Да изпратим също писмо и
до Външно министерство, че в тази секция трябва да бъде занесена
втора машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение има ли изказване? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – 1 (Любомир Георгиев).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви две писма,
постъпили от „Сиела Норма” АД, с вх. № ПВР-20-8 и ПВР-20-8/1 от
16.11.2021 г. С тях „Сиела Норма” АД молят спешно да бъдат
проверени и допуснати за работа в склада около 20-ина лица
български граждани. Предлагам да изпратим стандартни писма до
МВР и ДАНС да бъдат проверени лицата и в случай, че няма
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наличие на криминални прояви, да бъдат допуснати до работа в
склада и да ни уведомят за резултатите от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване за това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, има ли други спешни доклади към този момент? Не
виждам.
Прекъсвам заседанието, което ще продължи не по-рано от
23,00 ч., за съжаление, тъй като все още не са пристигнали
документите от РИК – Пловдив-град, трябва да бъдат приети
техните документи, след това трябва да бъдат повторно въведени в
базата данни, да се извърши проверка на съответствието и чак тогава
можем да вземем решение за обявяване на резултатите от изборите
за президент и вицепрезидент, тъй като законовият срок е днес.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
Предлагам Ви допълнение на дневния ред с точка шеста със
следните проекти:
6. Проект на решение относно въвеждане на данните от
протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от тези
протоколи, въведени в РИК, от изборите за президент и
вицепрезидент, произведени на 14.11.2021 г., и анализ на разликите.
Докладва: Камелия Нейкова
6.1. Проект на решение относно обявяване на резултатите от
изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени
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на 14 ноември 2021 г., за отделните кандидатски листи, предложени
от партии, коалиции и инициативни комитети.
Докладва: Камелия Нейкова
6.2. Проект на решение относно определяне деня, часа и
мястото за теглене на жребий за реда на обръщенията на
кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката,
участващи в новия избор на 21 ноември 2021 г. по Българската
национална телевизия и Българското национално радио.
Докладва: Камелия Нейкова
Моля да гласуваме допълнение на дневния ред с тези три
проекта.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, моля да отворите новата точка шеста от дневния ред.
Точка 6.1. Проект на решение относно въвеждане на данните
от протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от тези
протоколи, въведени в РИК, от изборите за президент и
вицепрезидент, произведени на 14.11.2021 г., и анализ на разликите.
Моля да се запознаете във вътрешната мрежа извън всички
папки с папка „ПВР, първи тур”, в която е публикуван списъкът с
несъответствията. Там е проект за Решение № 956.
Има ли въпроси или изказвания по таблицата? Моля да
погледнете и проекта на решението, който е в резултат на
повторното въвеждане на данните от екземплярите от протоколите
на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези
протоколи, въведени в РИК, от изборите за президент и
вицепрезидент, произведени на 14.11.2021 г., анализа на
несъответствията и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 301 Ви
предлагам да вземем решение, с което да одобрим анализа на
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несъответствията съгласно приложението, което ще бъде към
решението, което ще вземем, и да бъдат публикувани
актуализираните числови данни от протоколите на СИК и РИК на
интернет страницата на ЦИК.
Ако няма изказвания и предложения, подлагам на гласуване
така представения проект.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 956-ПВР.
Следващият проект за е Решение № 957.
Точка 6.2. Проект на решение относно обявяване на
резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на
републиката, произведени на 14 ноември 2021 г., за отделните
кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и инициативни
комитети.
Моля да се запознаете пак от същата папка с него, с
изчисленията по методиката за президентските избори, както и с
обобщените числови данни от гласуването.
За да се запознаем по-подробно с приложените материали, въз
основа на които трябва да вземем нашето решение, Ви предлагам 10
минути прекъсване на заседанието.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия след краткото
прекъсване за запознаване с проекта на решение, както и с
документите, въз основа на които е изготвен този проект.
В тази връзка Ви докладвам и вх. № ПВР-00-22 от
16.11.2021 г., че с приемо-предавателен протокол (ППП)
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„Информационно обслужване” са ни предали данните от
компютърната обработка в РИК и в ЦИК от данните на протоколите
на СИК и РИК и от техническите носители от машинното гласуване.
Този протокол би трябвало да е публикуван във вътрешната мрежа,
от който в седем точки може да се запознаете какви данни ни
предоставят на технически носител, приложен към ППП. Проектът
на решение, който Ви предлагам, е с № 957-ПВР.
В правното основание мисля, че вместо „чл. 94” трябва да бъде
„чл. 93, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 4
от Изборния кодекс”.
На 14 ноември 2021 г. бяха произведени изборите за президент
и вицепрезидент на републиката. Общият брой избиратели по
смисъла на чл. 42 е 6 млн. 691 хил. 150. Това е броят на
избирателите по избирателните списъци в страната, както и
избирателите, които са подали заявление за гласуване извън
страната, тъй като те имат избирателни права, но не са включени в
избирателните списъци в страната, тъй като са подали заявление по
чл. 16 по данни на ГД ГРАО. Също така в изборния ден въз основа
на предоставените данни от протоколите са участвали 2 млн. 687
хил. 307 избиратели.
На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от
Конституцията на Република България и чл. 57, ал. 1, чл. 311, т. 3 и
т. 4 и чл. 342, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс Ви предлагам да
вземем решение, с което да обявим резултатите от изборите за
президент и вицепрезидент, произведени на 14 ноември, за
отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции и
инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за
гласуване, както следва:
№ 1. Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев, издигнати
от Инициативен комитет, получили 5394 действителни гласове;
№ 2. Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева,
предложени от „Русофили за възраждане на Отечеството, с
8213 действителни гласове;

47
№ 3. Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов,
издигнати от Инициативен комитет, с 12 644 действителни гласове;
№ 4. Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов
Манчев, издигнати от ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС
РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ, с 8568
действителни гласове;
№ 5. Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева,
издигнати от Партия ВЪЗРАЖДАНЕ, получили 104 832
действителни гласове;
№ 6. Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова,
издигнати от Инициативен комитет, получили 1 322 385
действителни гласове;
№ 7. Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева ГеоргиеваСтойнова, НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА, 12
323 действителни гласове;
№ 8. Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова
Хаджийска, Български Съюз за Директна Демокрация, 5518
действителни гласове;
№ 9. Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова,
издигнати от Инициативен комитет, получили 6315 действителни
гласове;
№ 10. Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов
Аврамов, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА,
7235 действителни гласове;
№ 11. Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева,
Партия АТАКА, 14 792 действителни гласове;
№ 12. Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка,
издигнати от Инициативен комитет, с 6798 действителни гласове;
№ 13. Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев, ПП
ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ, с 6154 действителни гласове;
№ 14. Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов
Белоконски, ПП ГЛАС НАРОДЕН, 13 972 действителни гласове;
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№ 15. Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова
Митева-Матеева, издигнати от Инициативен комитет, получили
610 862 действителни гласове;
№ 16. Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова
Илиева, издигнати от Инициативен комитет, с 21 733 действителни
гласове;
№ 17. Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова
Михайлова-Копарова, издигнати от Движение за права и свободи –
ДПС, 309 681 действителни гласове;
№ 18. Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов,
издигнати от Инициативен комитет, със 7706 действителни гласове;
№ 19. Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова–
Моасе, издигнати от Инициативен комитет, с 98 488 действителни
гласове;
№ 20. Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов, ПП
ПРАВОТО, с 4666 действителни гласове;
№ 21. Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова,
издигнати от ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ,
с 13 376 действителни гласове;
№ 22. Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков,
БНО, 2958 действителни гласове;
№ 23. Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова
Цанкова-Христова, ВОЛЯ – 10 536 действителни гласове.
В гласуването с „не подкрепям никого” са гласували
60 786 избиратели.
В произведените на 14 ноември 2021 г. избори няма избрани
президент и вицепрезидент на републиката, тъй като в гласуването
не са участвали повече от половината избиратели и никой от
кандидатите не е получил повече от половината действителни
гласове.
С това решение Ви предлагам да определим първите двама
кандидати по листи, получили най-много гласове, които да участват
в нов избор съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от
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Конституцията на Република България, и да обявим имената на
кандидатите, между които ще се произведе новият избор, а именно:
№ 6. Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова,
издигнати от Инициативен комитет, получили 1 322 385
действителни гласове;
№ 15. Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова
Митева-Матеева, издигнати от Инициативен комитет, получили
610 862 действителни гласове.
Новият избор за президент и вицепрезидент на републиката да
се произведе на 21 ноември 2021 г.
Колеги, изказвания по този проект? Няма. Моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 957-ПВР/16.11.2021 г.
Следващият проект на Решение е с № 958.
Точка 6.3. Решение относно определяне деня, часа и мястото
за теглене на жребий за реда на обръщенията на кандидатите за
президент и вицепрезидент, участващи в новия избор на 21 ноември
2021 г. по Българската национална телевизия и Българското
национално радио.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 193, ал. 3 от Изборния
кодекс Ви предлагам да вземем решение:
„1. При произвеждане на нов избор за президент и
вицепрезидент на републиката допуснатите кандидати имат право да
отправят обръщения в програмите на БНТ и БНР на 19 ноември
2021 г. (последен ден на предизборната кампания) в рамките на
10 минути за всеки един от тях.
2. Поредността на обръщенията се определя чрез жребий,
проведен съобразно процедурата по Решение № 703-ПВР от
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11 октомври 2021 г. на ЦИК, като в кутията по т. 6 се поставят
еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа имената на
допуснатите до нов избор кандидати за президент и вицепрезидент
на републиката и наименованието на партията, коалицията или
инициативния комитет, които са ги издигнали. Поредността на
изтеглените пликове определя последователността на изявата на
кандидатите в обръщенията по т. 1.
3. Тегленето на жребия се извършва публично и ще се проведе
на 17 ноември 2021 г. в 13.30 ч. в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І“ № 1, вход откъм източно крило.
4. Резултатите от проведения жребий ЦИК обявява с решение
по реда на чл. 57, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 12 май 2021 г. на
ЦИК.”
Колеги, по този проект на решение има ли изказвания? Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 958-ПВР/16.11.2021 г.
Във връзка с приетото току-що решение Ви предлагам да
публикуваме съобщение на интернет страницата на ЦИК за
провеждането на жребия. Моля за протоколно решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Господин Войнов, заповядайте с Вашия доклад по първа
точка.
Точка 1. Машинно гласуване.
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Госпожо Матева, определям Ви за кратко да водите
заседанието.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо с вх.
№ ПВР-00-23 от „Информационно обслужване”. С него ни изпращат
образци на Приложение № 9-ПВР за СИК в страната и Приложение
№ 14 за СИК извън страната. Това са приложения към
Методическите указания за преброяване на контролните разписки.
Тези

образци

са

в

папката

с

моите

инициали,

подпапка

„Информационно обслужване” АД. Може да ги видите. Предлагам
да ги одобрим и да ги изпратим с две писма – първото писмо за
Приложение 9, до всички областни управители, всички кметове на
общини, всички РИК, с указание да бъдат разпечатани и раздадени
на СИК.
Второто

писмо

Приложение № 14

е

на

до

МВР

–

да

бъде

дипломатическите

и

препратено
консулските

представителства, като паралелно с това приложението ще бъде
предоставено

на

СИК

извън

страната

чрез

Временния

комуникационен пост. Двете писма са в моя папка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становище по предложените писма от колегата Войнов до
ИО и до всички областни управители, администрация на МС, всички
кметове на общини и всички РИК. Моля, режим на гласуване за
одобряване изпращането на тези писма.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,

Цветанка

Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, закривам заседанието и насрочвам следващото за
17 ноември 2021 г. от 14,00 ч.

(Закрито в 00,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стефка Аличкова

Виржиния Петрова

