ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 132
На 19 ноември 2021 г., в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно обявяване списък А и списък Б
по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс в изборите за народни
представители на 14.11.2021 г.
Докладва: Камелия Нейкова
2. Проект на решение относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и седмото Народно събрание.
Докладва: Камелия Нейкова
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Гласуване извън страната
Докладват: Камелия Нейкова, Елка Стоянова, Гергана
Стоянова, Емил Войнов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, Димитър
Димитров, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева,
Георги Баханов, Красимир Ципов, Камелия Нейкова,
Ерхан Чаушев, Елка Стоянова, Силвия Стойчева
5а. Проекти на решения за регистрация и заличаване на
наблюдатели и застъпници.
Докладват: Цветанка Георгиева, Красимир Ципов
5б. Обявяване за избрани за народни представители
Докладва: Гергана Стоянова
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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Докладват: Росица Матева, Красимир Ципов, Георги
Баханов
7. Разни
Докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Гергана Стоянова.
Заседанието бе открито в 10,10 ч. и ръководена от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*
* *
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме осем членове на Централната избирателна
комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно обявяване списък А и списък Б
по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс в изборите за народни
представители на 14.11.2021 г. – ще ви докладвам аз.
2. Проект на решение относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и седмото Народно събрание – и по
тази точка докладвам аз.
3. Машинно гласуване – господин Войнов е докладчик.
4. Гласуване извън страната – докладват: госпожа Гергана
Стоянова, госпожа Елка Стоянова, вероятно и аз ще имам доклад в
тази точка.
5. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа
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Стоянова, госпожа Георгиева, господин Баханов и господин
Георгиев.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа
Матева, господин Ципов и господин Георгиев.
7. Разни – докладват: господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения за допълване?
Господин Баханов, в точка 6.
Други? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, тъй като проектите на решения не са публикувани в
моя папка от днес, докато се публикуват – за доклад по точка трета:
Машинно гласуване, давам думата на господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми
колеги, докладвам ви няколко писма, постъпили от кметове:
Писмо с вх. № ПВР-06-24, е постъпило от кмета на община
Димово във връзка с изпратените транспортни лъчове. Пише ни, че
липсва лъч за област Видин.
Същото писмо, с № ПВР-06-22, е от кмета на община Видин.
Липсват часове за доставка на машини.
Също така има още едно писмо, с вх. № ПВР-07-5, от
секретаря на район „Средец“, който твърди, че за две училища
липсва информация за доставка на машините.
В тази връзка на 17.11.2021 г. изпратихме писма до всички
кметове на общини, с които им изпратихме транспортните лъчове,
но тук при преглед в това какво сме им изпратили, сме пропуснали
още един файл да им изпратим, където ги има тези липсващи часове
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за доставка на машини. Така че предлагам да изпратим още едно
писмо до кметове на общини и да им изпратим допълнително още
един файл от транспортната схема за доставка на машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля –
процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Към първия ми доклад пропуснах писмо
№ ПВР-06-19 от община Ветрино. Също на тях ще бъде изпратено
това писмо.
Постъпило е писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ПВР-23-595. Уведомяват ни, че за две секции липсват карти, за една секция има
повредени две карти.
Друго писмо, вх. № ПВР-23-59-4, подали са грешни номера на
две секции и молят да им бъдат направени карти за правилните
секции. Предлагам, двете писма да ги препратим на
„Информационно обслужване“, с указания да бъдат издадени карти
за тези пет секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, връщаме се в точка първа: Проект на решение
относно обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния
кодекс в изборите за народни представители на 14.11.2021 г.
Моля, да се запознаете с проект на решение № 966. Проектът
е относно обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от
Изборния кодекс в изборите за народни представители на
14.11.2021 г.
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С раздел VІІ от Решение № 969-НС/18.11.2021 г. обявихме
предпочитанията-преференциите, получени от всеки един от
кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември
2021 г. по многомандатни изборни райони и по кандидатски листи.
Предлагам ви, като съобразим броя на предпочитанията на
всеки от кандидатите, както и взетите във вчерашния ден: Решение
№ 970, Решение № 971, Решение № 972, Решение № 973 и Решение
№ 974, да не обявяваме за избрани кандидатите за народни
представители, които бяха подали заявления да не бъдат обявени за
избрани. Да подредим кандидатите за народни представители според
броя на получените предпочитания-преференциите в списък А и
списък Б поотделно за всяка листа и за всеки изборен район.
Във връзка с взетите решения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1
и чл. 298 от Изборния кодекс, да вземем решение, с което
Централната избирателна комисия подрежда кандидатите за народни
представители според броя на получените предпочитанияпреференциите в списък А и списък Б поотделно за всяка листа и за
всеки изборен район, съгласно приложението и обявява списък А и
списък Б по кандидатски листи на партии и коалиции и по изборни
райони по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс, съгласно приложението.
Колеги, приложението също е във вътрешна мрежа, така че
може да се запознаете с него. Това е проектът на решение, колеги.
Моля за вашите изказвания или предложения. Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решение е № 975-НС/19.11.2021 г.
Преминаваме към точка втора: Проект на решение относно
обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и
седмото Народно събрание.
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Докладвам ви проект на решение с № 967, в папка с моите
инициали от днес, относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и седмото Народно събрание.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1,
чл. 247, т. 4 и т. 5 и чл. 298 от Изборния кодекс и Решение № 969НС/18.11.2021 г., решения: № 970-НС; № 971-НС; № 972-НС;
№ 973-НС и № 974-НС/18.11.2021 г., както и току-що взетото
Решение № 975-НС/19.11.2021 г., ви предлагам да вземем решение, с
което да обявим за избрани за народни представители в Четиридесет
и седмото Народно събрание по изборни райони и кандидатски
листи.
С проекта може да се запознаете. Във всичките изборни
райони, избраните народни представители, като за всеки изборен
район, изписването в проекта на решение е според поредността в
бюлетината, с която се гласува на 14 ноември 2021 година, както
бяха подредени партиите и коалициите.
Моля, да се запознаете с точка 1.
На следващо място, в точка 2 от проекта на решение се
обявяват кандидатите, избрани в два изборни района.
Съгласно точка 3 от проекта кандидатите за народни
представители, избрани в два многомандатни изборни района, са
длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в
Централната избирателна комисия в коя листа желаят да останат
избрани. Заявлението по т. 3 трябва да е в писмена форма,
саморъчно подписано и следва да постъпи в Централната
избирателна комисия в срока по т. 3.
В случай че кандидатът не подаде писмено заявление
Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен
представител от изборния район, в който първо е регистриран за
кандидат за народен представител. Поредността се определя от
датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната
избирателна комисия решението на РИК за регистрация на
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съответната кандидатска листа. Решението да се обнародва
незабавно в „Държавен вестник”.
Колеги, предвид организацията ни на работа, ви предлагам
срокът по точка 3 да бъде до 14,00 часа на 20 ноември 2021 г. Това е
проектът на решение.
Моля за вашите изказвания, предложения, ако има такива.
Колеги, ако няма предложения, подлагам на гласуване така
представения проект на решение, като в него ще бъдат коригирани
технически неточности в изписването. Едновременно с изпращане
на решението за обнародване в „Държавен вестник“ и писмо до
партиите и коалициите, които имат избрани народни представители
в два изборни района, да представят заявленията до 14,00 ч. на
20 ноември 2021 година.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 976-НС/19.11.2021 г.
Преминаваме към точка четвърта: Гласуване извън страната.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 4. Гласуване извън страната.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпило писмо
от Министерството на отбраната, адресирано до Централната
избирателна комисия и в копие до постоянния секретар на
Министерството на външните работи. Писмото се намира в моя
папка от вчерашна дата.
С писмото ни съобщават, че екипажът на фрегата „Дръзки“ ще
се намира на 21 ноември 2021 г. на пристанище Суда, Република
Гърция. Изразяват искането на командира на Военноморските сили

8
да бъде образувана секция, за да може да гласува екипажът в град
Ханя, остров Крит, Република Гърция.
Предлагам да им върнем отговор с кратко писмо, в което им
казваме, че вече има образувана секция в град Ханя и допълнителна
информация за нейния адрес или някаква друга допълнителна
информация могат да намерят на интернет страницата на
Министерството на външните работи или от самото Министерство
на външните работи. Писмото-отговор е съвсем кратко. Така че ви
предлагам да гласуваме такъв отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения, различни от тези на докладчика, или изказвания?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам преписка
№ ПВР/НС-23-151-1/18.11.2021 г. от господин С.
Н.
.
Това е трето писмо от господин С.
Н.
. Той е бил член
на секционна комисия в Стокхолм.
В първото си писмо ни отправя искане да му осигурим
възможност за среща с политическите партии, участници в изборния
процес, защото той много пъти е отправял покани към тях. Тогава
докладвах за сведение, защото ние няма как да вземем отношение по
този въпрос.
Във второто си писмо от него лично, той говори, че българите
в чужбина желаят да изразят притесненията си относно протичането
на предстоящите избори. Това са писма отпреди изборите.
Последното му писмо е след изборите, в което поставя въпроса
за опцията „Няма да гласувам“, няма обяснение защо тази опция я
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има. Като цяло – доста хаотично е писмото, може да се запознаете с
него, докладвам ви го за сведение.
Няма точка по това, което той поставя като питане, по която
ние да можем да вземем отношение или да се налага да му се
отговаря.
Следващото, което ви докладвам, е писмо с вх. № ПВР-04-0128-1. Предходното писмо с този индекс е от дата 16.11.2021 г., а това
е писмо от Работна група „Избори“, в което имат отново запитване
по отношение на изборните книжа.
Тези две писма ги обединявам, тъй като се разбрахме, че ще ги
обсъждаме на работна група.
Докладвам ви преписка с № ПВРНС-23-335/17.11.2021 г. от
А.
Ш.
, която е била председател на СИК – Вон. Госпожа
Ш.
поставя въпрос какво е становището и инструкциите ни за
използване на мобилни телефони за лично ползване на членовете на
СИК в изборния ден. Изключва от този въпрос председателя и
представителя на Министерство на външните работи, които са във
връзка с колеги и нас, за разясняване на въпроси по изборния ден.
Пита какво е становището ни за член на СИК, който се опитва да
играе роля на наблюдател контрольор.
Имахме такива случаи в поне 20-ина комисии извън страната.
Пак казвам, госпожа Ш.
е била в секция във Вон. Само за
сведение ви го докладвам.
Организацията на работата в изборното помещение, както и
спазването на добрия протокол, са изцяло в прерогатив на
председателя на секционната комисия. В началото на изборния ден
секционните комисии са длъжни да си разпределят функциите и през
цялото време са длъжни да съобразяват това, че са длъжностни лица
и да спазват Изборния кодекс и всички останали нормативни актове
във връзка с протичането на изборния ден.
Това също докладвах за сведение.
Докладвам ви преписка № ПВР/НС-23-333/17.11.2021 г. от
госпожа С.
А.
, която е била член на комисията в Бирлик
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– Лондон. Твърди, че е имало проблем с комуникацията с
Министерството на външните работи, с държавния представител.
Въпреки, че е имала желание да участва в деня преди изборите в
подготовката на изборното помещение, по никакъв начин не е
успяла да осъществи обратна връзка. Получила е някакъв SMS от
непознат човек. Звъняла е на държавния представител с молба да
каже къде и в колко часа да отиде, за да подготвят залата, той не
знаел. Като цяло – проблем по отношение на комуникацията в
периода преди датата на изборите, в резултат на което е отишла пред
секцията за нейното отваряне, но се оказва, че на нейно място вече
са извикали резервата и докато се изясни кой ще работи в изборния
ден, е било конфузно за цялата комисия.
Докладвам ви го за сведение, защото имам и други постъпили,
и през ВКП, и по телефоните на Централната избирателна комисия
сигнали, че с членовете на секционните комисии не се осъществява
контакт своевременно, за да могат те да участват, както в
предизборния ден, така и да си реализират функциите в деня на
изборите.
Докладвам ви преписка № 23-342, която е от СИК – Атланта.
Уведомяват ни, че имат съобщение от DHL за две пратки – едната е
в петък, втората – в понеделник. Докладват ни го за информиране, за
да знаем и да можем да преценим как ще процедираме. Това може
би пак на работна група ще трябва да бъде обсъдено.
Докладвам ви преписка с № ПВР-04-01-30/18.11.2021 г., към
която има приложена екстрена грама с № ПР-17-250/17.11.2021 г. от
Генералното консулство на Република България в Милано.
Уведомяват ни, че се налага да бъде изменен адресът на една от
избирателните секции в Милано – Италия. Промяната се налага
поради несъгласие на живущите при адреса на секцията там да бъдат
провеждани нови избори.
От страна на генералния консул в Милано има заповед за
изменение на адреса. Изпращат ни за сведение.
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Предлагам ви, тъй като става въпрос за адреси на секции извън
страната, на нашия сайт в рубрика „Гласуване извън страната“ да
изведем в курсив линк към адресите на секциите извън страната,
защото и в деня на изборите, и в деня преди изборите, имаше много
запитвания от български избиратели извън страната, които твърдят,
че трудно намират тази информация. С оглед да ги улесним – да
бъде направен линк, булет, или както там искате го наречете, в който
да може лесно да се достъпва от сайта на Министерство на
външните работи до адресите на секциите, тъй като те са
публикувани на сайта на Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имахме протоколно
решение да са на нашата страница.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Трудно достъпни са, хората трябва да
извършат твърде много действия. Може би трябва да ги изведем в
основен линк още на първа страница, примерно под „Гласуване
извън страната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на госпожа Стоянова и предложението, което тя направи,
моля за протоколно решение – да се публикува в отделен булет на
интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция
„Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание –
14 ноември 2021 г.“ – така се казва секцията, линк към адресите на
избирателните секции извън страната, както и съобщение на нашата
страница за смяната на адреса на тази избирателна секция в Милано,
съгласно заповедта на Ръководителя на ДКП.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, тъй като по
технически причини не ми работи пултът за гласуване, възразявам
да бъдем питани на микрофон как гласувам, след като всички други
гласуват с пулта.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
прегласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Продължете, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Последен доклад засега в тази
точка - № ПВР-23-47-1/18.11.2021 г. от секционна комисия № 299 от
СИК – Пафос, Кипър. Предложението е с оглед гарантиране
доверието на българските граждани в изборния процес и с цел
издигане авторитета на Централната избирателна комисия, СИК
№ 299 предлагат да приемем решение, с което РИК, а след това и
Централната избирателна комисия, лично да извършат повторно
преброяване на всички контролни разписки от машините за
гласуване, при което преброяване да бъде извършена проверка и на
хеш кода на всяка една от тях. Цитирам: „Идеята за верификация на
хеш кода, съставен от 64 символа, не е нова, а бе лансирана
неотдавна от господин Ерхан Чаушев – член на Централната
избирателна комисия“.
Господин Чаушев, споменават Ви в писмото от Пафос –
Кипър, очевидно Ви слушат внимателно.
Това е предложението на тази комисия. Докладвам ви го за
сведение и запознаване.
Нямам други доклади засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
можем ли да одобрим с протоколно решение разписки, забележки,
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или се налага да ги обсъждаме на работна група? Поне за мен няма
необходимост от работна група след вчерашната дискусия. Само че
има някои технически поправки, които трябва да бъдат извършени
по тях.
Колеги, във вчерашния ден обсъдихме как ще изглеждат
разписките и забележките относно приемане на документите за
гласуване извън страната. Господин Томов внесе един проект, който
поддържам.
Предлагам ви да отворите негова папка от вчерашна дата, има
една подпапка „забележка и разписка – корекции – втори тур“. Тази
сутрин помолих от деловодството да публикуват в тази папка и
забележката, която бяхме одобрили за предизборния ден във връзка
с гласуването на 14 ноември 2021 година.
Предлагам ви да започна подред.
Забележката според мен може да остане в този вид. Бяхме
одобрили само забележка за предизборния ден във връзка с
автоматизираното връщане. Във вчерашна папка на господин Томов,
подпапка „забележка и разписка – корекции – втори тур“, гледаме
първият документ, който завършва на 13 – това е за предизборния
ден. Тази забележка може да остане в същия вид, като аз ви
предлагам датата 14 ноември – да бъде заменена с 21 ноември. Не
сме променяли изборните книжа, но все пак.
Другият вариант е да не посочваме дата, а: „в изборите за
президент и вицепрезидент“. Текстът да остане „сканиран протокол
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
извън страната в изборите за президент и вицепрезидент“, в скоби да
остане – Приложение № 90-ПВР/НС.
Да посочим ли датата 21 ноември, но мисля, че то е ясно?
Аналогично да бъде отдолу сканираният протокол за предаване на
списъка за гласуване.
Мисля, че по тази забележка не би трябвало да има други
промени. Протоколното решение, ако ги одобрим в този вид, да е от
днешна дата.
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По тази забележка има ли изказвания в този вид да бъде?
Всъщност, тя остава по същият начин, като отпадат думите
„Народно събрание на 14 ноември 2021 година“.
Следващият документ е: забележка 21 – за хартия. В тази
забележка смятам, че в приложението, което е изписано в проекта
№ 105-ПВР/чх, има допусната неточност. Ще помоля някой да
отвори изборните книжа и да сверява. Според мен трябва да е 104ПВР/чх.
Във второто квадратче – сканиран екземпляр от списъка за
гласуване извън страната на изборите за президент и вицепрезидент
на 21 ноември 2021 г., включително допълнителните страници, е
Приложение № 23-ПВР/НС, нали така? Забележката остава в този
вид.
Разписката за секциите извън страната, в които се гласува с
хартиени бюлетини – по същият начин ви предлагам да се коригира
в първото квадратче Приложение № 101-ПВР/м, е неотносимо към
хартиените бюлетини, трябва да бъде Приложение № 104-ПВР/чх.
Във второто квадратче остава Приложение № 23-ПВР/НС.
Не знам, проектът, който е качен, как изглежда, документите
са получени чрез – описват се възможните начини, като се отбележи
по кой от начините са получени. Отдолу, където са подписите на
членовете на Централната избирателна комисия – да се изписва и
час. Това е с оглед случаите, когато трудно можеше да се проследи
периодът от време, който минава при движение на документите от
ДАНС
към
Централната
избирателна
комисия,
към
„Информационно обслужване“ АД и обратно.
Колеги, по отношение на разписката и забележката за
гласуване с хартиени бюлетини, има ли изказвания или други
предложения? Качват ги служебно, то идва при нас публикувано.
Пише: “Държава – Великобритания, място – Лондон, секция № …“.
Колеги, има ли по тази забележка и разписка за хартия,
изказвания?
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Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Напълно излишна е опцията „факс“, че
документите са получени, няма такъв случай, няма и да има. Но
това, да кажем, е подробност.
Двата адреса от електронна поща кой ще ги попълва? Почти
нищо не минава през специализираната система.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: През къде?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: През ВКП минават всички, освен
евентуално от посолствата секциите.
В този смисъл, ако ще слагаме, това просто ще ни бави, при
положение, че знаем много добре, че основната ни цел е да не
допускаме драстични закъснения при приемането на документите.
Да видим, ако искате, дали при данните от предния тур, е имало
изобщо случай, който да налага да поставяме толкова усложнена
скала за начина на получаване на документите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз ще подкрепя да има това в
разписките и забележките.
Начинът на получаване на документите. Централната
избирателна комисия, знаете, физически никой от членовете не е на
входа при получаване на документите. Откакто съм член на
Централната избирателна комисия – 2014 г., този запис фигурираше
до произвеждане на изборите през юли месец. Не знам защо е
отпаднало и аз лично възразявам да се създава усещане, че нещо се
бави. Ако се вгледаме внимателно, ще видим, че новото „старо“
допълнение на забележка и разписка включва отбелязване на едни
тикчета от служителя на Държавна агенция „Национална сигурност“
по кой канал.
Това, колеги, в никакъв случай не считам, че е забавяне – едно
тикче. Не знам с кое създаваме усещане, че се бави и не знам за
какво, колега Томов, искате да проследим, но от четирите часа
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сутринта, когато прекарах във ВКП, считам, че имаше някои
неясноти по отношение на движение на документите.
Аз лично ще подкрепя така направеното предложение,
включително и с час на полагане на подписите на членовете на ЦИК.
Считам, че Централната избирателна комисия, като част от
временно-комуникационния пункт, да не говоря, че то е и основно
наше задължение, би следвало най-много да държи на движението
на документите – кога се получават и кога членовете на ЦИК си
полагат подписа, защото в крайна сметка най-много през годините
сме получавали сигнали и оплаквания, които са към органа
Централна избирателна комисия, защо се бавим. Нека да има яснота
кой, кога си слага, в колко часа, подписа и кога е влязъл документът.
Ако ние не искаме да го знаем този въпрос, колеги, аз не знам за
какво говорим тогава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Има два еднакви текста: Електронна
поща …@cik.bg и още веднъж същия текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този въпрос
поставих преди малко, вероятно трябва да остане единият.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Трябва да уточним каква е самата
процедура, по която се нанася този адрес, защото адресът, на който
пристигат документите, се знае във ВКП. Нашият сътрудник ще иска
за всяка преписка преди да мине, да бъде прегледана и подписана от
членове на ЦИК, да уточнява този адрес…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, колега, Томов.
Ще се опитам да ви отговоря на този въпрос предвид
практиката, която беше в по-предходния мандат на Централната
избирателна комисия, какви са моите спомени от тогавашната ни
работа.
Това отбелязване се прави на входа от този, който ги получава,
по кой канал са получени, не го прави ЦИК. За да има яснота дали са
пристигнали чрез специализираната система, електронна поща или
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факс. Да, факт е, че факсът се използва рядко, но трябва да го има
като възможност, ако в случай че по технически причини се наложи
използването.
Освен това в изборите на 11 юли, си спомням, че имаше една
голяма част от протоколите, които дойдоха на електронната поща на
Централната избирателна комисия по неясни причини и когато
имаше забавяне и вече трябваше да бъдат освободени в краен случай
секционните комисии, предвид дългите часове, които чакаха, някои
от протоколите ги разпечатаме от електронния адрес на Централната
избирателна комисия и въз основа на това ги приехме.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Защо все пак е необходимо да
изброяваме два пъти електронна поща …@cik.bg? Ако става дума за
това, операторът във ВКП да отбелязва адреса с удължение – cik.bg,
той просто трябва да го впише в многоточието, нали така?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: На две места няма защо да фигурира
тази опция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, второто
място приемете, че е електронната поща на Централната
избирателна комисия. Или ще отпадне вторият запис: електронна
поща …@cik.bg.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да го запишем тогава, защото го знаем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че
уточнихме по забележките и разписките. Техническите неточности
ще бъдат коригирани.
Следващият комплект „забележка и разписка за машини“.
Аналогични са текстовете.
Забележката за секциите извън страната, в които ще се гласува
с машини. В първото квадратче приложението не е Приложение
№ 101-ПВР/м, а според мен Приложение № 105-ПВР/чм.
Следващото, Приложение № 23-ПВР/НС, след това сканиран/и
екземпляр/и от протокола/и от машинното гласуване, следва
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архивирано копие на файловете от машинното гласуване,
съдържащи се във флаш паметта/те на СУЕМГ и сканирани
екземпляри от Приложение 14 от Методическите указания.
В разписката: пак Приложение № 101-ПВР/м трябва да се
замени с Приложение № 105-ПВР/чм.
По отношение на канала, по който са получени документите –
пак ще се коригира дублирането на един и същи запис.
Имате ли други предложения?
Не съм сигурна Приложение № 14 от Методическите указания
точно така ли е изписано. Има ли Приложение № 14 като формуляр?
Мисля, че колегата Войнов го докладва, когато ги изпратиха от
„Информационно обслужване“ АД. Приложение № 14 за
преброяване на разписките извън страната? Самото писмо от
„Информационно обслужване“ АД, да видим дали е Приложение
№ 14 или Приложение № 14. Така ли е? Добре.
Колеги, по този комплект разписка и забележка има ли
предложения или изказвания?
Има ли изказвания за забележката за предизборния ден и за
забележка и разписка за изборния ден за секциите, където ще се
гласува с хартиени бюлетини и с машини? Няма.
Последният документ, който е в този комплект, вижте във
вчерашно заседание, извън всички папки, протокол за движение на
документите между ДАНС и Централната избирателна комисия във
ВКП, като има такъв изготвен за движение на документите с
хартиени бюлетини и секциите, в които се гласува с машина. Тук
също ще бъдат отразени корекциите по отношение на изборните
книжа в скобите, тъй като има неточност.
Тук може би трябва да уточним кой ще подписва за
Централната избирателна комисия. Идеята на този протокол е
служителят на ДАНС, като ги предава на нашия сътрудник, да се
разписват.
Заповядайте, колеги, за предложения за корекции.
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От всички забележки, разписки, тези документи, спестено е да
пишат държава, място, само номерът на секцията.
Предложението на колегата Георгиев беше срещу квадратчето
във всички документи, в което се сочи, че изпращат протокол на
СИК, да не посочваме в скоби конкретно приложение, тъй като в
някои случаи може да е „ХМ“, в други случаи може да е „ЧКР“ и
може би да го няма изобщо като запис. Да бъде „екземпляр от
протокола на СИК за гласуване извън страната в изборите за
президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.“
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Предлагам да добавим държава и
място.
Госпожо Председател, може би предварително правя
предложението, но тъй като, в случай че одобрим тези документи за
движение във връзка с обработката на резултатите от гласуването
извън страната, предлагам в писмото, което ще изпратим на
Държавна агенция „Национална сигурност“, с копие до Работна
група „Избори“, да поискаме и след приключване на обработката,
веднага да им се направи разпечатка от системата, от датата и часа
на изпращане на разписката за потвърждение, освобождаване на
СИК извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, абсолютно съм съгласна, че това е
необходимо.
Ако си спомняте, колеги, преди малко ви докладвах преписка
ПВРНС-23-342 от СИК – Атланта. Те не са получили изобщо
разписка и хората в писмото ни питат дали трябва да предават още
някаква информация или да поправят нещо. Така че е изключително
важно СИК-овете да си получат финалния документ – най-малкото
защото това е гаранция за това, че те са си свършили работата и
могат да си тръгнат. Не, че не са си тръгнали, въпросът е, че те още
са в недоумение дали всичко в документите им е наред. И не съм
сигурна как би се отразило това на общото време и процеса по
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приемане, обработка и предаване на документи, но дали не би могло
да се обсъди възможността разпечатките също да се предават заедно
с документите, които ВКП-ата разпечатват и предавам за обработка?
Тоест, за всеки СИК поотделно, а не края, когато приключи цялата
обработка. Защото така ще може да се проследява ако някой не си е
получил разписката, междувременно да се санира това действие.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По принцип това щеше да бъде моето
първоначално предложение, но за да не бъда обвинена, че бавя
процеса, както вече на няколко пъти се случи тук, на микрофон и
извън микрофон, и не мога да определя точно в коя морална
категория ще попадна, затова не го направих. Но, иначе приемам
предложението на колегата Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Даже едно уточнение.
Формално при нас би трябвало да приключи тази секция, за
която ние сме се убедили, че тя е получила разписката си и си е
тръгнала. Тоест, ние самите, ако видим, че няма разписка, бихме
могли да предизвикаме действия този пропуск за бъде отстранен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако се обединяваме около това
предложение, обаче би следвало да помислим, защото аз на няколко
пъти казах, че може би с разписките, забележките и всички тези
неща, трябва да изпратим и реда за обработка на документите за
новия избор. Дали то там няма да се включи, като последна точка,
завършваща действието. Но тъй като колегата Томов изрази мнение,
че по старият е подходящ, аз не съм на това мнение, моля да
обсъдим въпроса дали ще бъде отделен ред, или ще бъде част от
писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В конкретния случай не смятам, че
предоставянето на разписката от това, че е освободен СИК, на
Централната избирателна комисия, на сътрудниците или на член от

21
комисията, която е на място там, би забавило процеса, защото ние не
създаваме нов документ, нито създаваме ново действие. Ние просто
обективираме това действие с едно разпечатване на страница, нищо
повече. Ние не създаваме нова процедура, нов ред, ново действие,
нова книга.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на
последното предложениe, аз понеже за някои избирателни секции
периодично ходих и проверявах на компютъра, който беше от
страната на Централната избирателна комисия, кога разписката е
получена от секционната избирателна комисия, има запис. Ако не
включим да ни предоставят екземпляр, можем да изискаме веднага,
след като приключи приемането на документите, да ни предоставят
цялата база данни за движението, защото това, което ни
предоставиха на 14 ноември, не съдържа тази информация.
Можем в писмото да им кажем, че искаме до еди-кога си да ни
предоставят информация на електронен носител, ако искат, за
всички избирателни секции, часовете, в които са получили
разписките. Дали ще е на хартия или ще го имаме предоставено на
следващия ден от ДАНС, на нас ни трябва тази информация.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Всъщност тази информация ни
трябва с оглед яснота, проследяемост и контрол. Аз мисля, че можем
да включим, да обмислим този вариант, защото имаме оплакване.
Ето, сега виждам, че СИК – Атланта, все още чакат, нямат
информация. Ние можем да правим и регулярни и междинни
справки такива. Може на няколко часа, може ежечасно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, можем ли по
този начин да подходим – да изискаме периодично или незабавно
след приключване на обработване на документите, по преценка на
Централната избирателна комисия, информация за движението на
документите и конкретно – за потвърждение, че разписката, освен,
че е изпратена от страна на ВКП, е получена от секционната
избирателна комисия?
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Предлагам ви, с протоколно решение да одобрим разписките и
забележките, които ще се използват на 20 и 21 ноември 2021 г.,
както и протоколите за движение на документите между ДАНС и
Централната избирателна комисия и да бъдат изпратени на
Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2
(Георги Баханов, Цветозар Томов).
Колега Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, гласувах „против“ не защото
има нещо лошо в това да дадем по-строг ред на взаимодействие с
екипа на ДАНС и изобщо с всички екипи, които участват във
временния комуникационен пост, но опасението ми е, че по този
начин увеличаваме риска да удължим обработката на тези
документи и да засилим, и без това съществуващото напрежение в
секционните избирателни комисии извън страната, което може да се
отрази доста негативно на самия ход на извършването на тази
работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли доклад в
тази точка, господин Томов – гласуване извън страната?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Друг доклад нямам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с дневния ред по точка пета: Доклади по
административни преписки.
Госпожо Солакова, заповядайте.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място ще
ви докладвам писмо, което сме получили от Министерството на
финансите за съгласуване по реда на чл. 32 от Устройствения
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правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Приложен е доклад на министъра на финансите и проект на
Постановление на Министерския съвет за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2021 година.
В доклада се обосновава необходимостта от приемане на този
акт. Изготвена е и финансова обосновка, заедно с необходимите
други документи по устройствения правилник. Предвидено е на
Централната избирателна комисия да бъдат предоставени
необходимите средства за обезпечаване на изпълнението на
договора, сключен с „Карго- партнер“ ЕООД.
Проектът на писмо – отговор за съгласуване е във вътрешната
мрежа, заедно с всички документи, постъпили от Министерство на
финансите с № ПВР/НС-04-32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване на писмото до министъра на финансите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с писмо ЦИК-02-76/
18.11.2021 г. сме получили копие от заповедта на главния секретар
на Народното събрание за определяне на основното месечно
възнаграждение по различни категории въз основа на информацията,
която е получена от Националния статистически институт за размера
на средната работна месечна заплата на наетите лица по трудово и
служебно правоотношение в обществения сектор за месец
септември.
За сведение ви го докладвам. Но, предлагам, с протоколно
решение, да възложим на главния счетоводител за съобразяване при
начисляване на възнагражденията, включително извършване на
преизчисление.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме писмо от кмета на
община Правец, в което искат да изразим становище за
възможността подвижната избирателна секция за община Правец за
гласуване на лицата, поставени под карантина или задължителна
изолация. Предлагам ви да изпратим писмо, че при наличие на
необходимия брой за образуване на такава подвижна секция, тя
може да обхване всички населени места в рамките на община
Правец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от кмета на община
Дупница сме получили писмо с искане за оптимизиране на
организацията по приемането на документите от секционните
избирателни комисии.
Не съм обърнала внимание, че то е адресирано до
Министерския съвет, до Централната избирателна комисия, до
областния управител и до районната избирателна комисия и аз би
следвало да ви го докладвам за сведение при това положение,
защото те са поставили своите искания за координация за
подобряване на тази организация, включително на комуникацията
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между отделните органи и институции, които имат отношение към
процеса по предаването на документите.
Посочено е, че два часа са стояли в община Дупница
секционните избирателни комисии преди да получат разрешение и
да бъдат съпроводени от органите на МВР до районната избирателна
комисия.
Знаете, че в изборната нощ се обаждаха и от други места, от
секционни избирателни комисии, които изчакваха в автобуси, на
други места в общинска администрация или някакви зали в близост
до районните избирателни комисии, в много малка степен разбира се
в сравнение с изборите през месец април и юли. Така че аз наистина
бях подготвила писмо за изпращане до областния управител и до
РИК, но тъй като е адресирано, ви го докладвам за сведение.
Другите преписки – за следобед.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с доклад на
господин Баханов ще приключим тази част и ще прекъснем за
проветряване на залата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, дошло е по мейла
искане от Софийска градска прокуратура, отдел „Следствен“, по
отношение на лицето С.
С.
З.
дали е бил кандидат
за народен представител в изборите за Народно събрание, във връзка
с досъдебно производство. Да им изпратим справка, отделно от това,
била ли е открита избирателна секция в село Горно Камарци,
община Горна Малина – София област, ако – да, кой е нейният
номер и как е било организирано гласуването – чрез машини или
хартиени бюлетини. Желаят да им изпратим отговора в деня на
получаване на настоящото писмо.
Това искане е дошло вчера, така че предлагам да изпратим
писмо до Ивайло Филипов – „Информационно обслужване“ АД, да
отговори на въпроса, зададен от Софийска градска прокуратура, по
отношение на това лице дали е било кандидат за народен
представител. А по отношение на втората част от искането – дали е
била открита избирателна секция в село Горно Камарци – да го

26
препратим на РИК – София област по компетентност за спешен
отговор до Софийска градска прокуратура, отдел „Следствен“ в тази
част на искането.
Моля да подложите на гласуване тези две писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути за проветряване
на залата.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Имаме
необходимия кворум – десет членове сме в залата.
Продължаваме с точка пета: Доклади по административни
преписки.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
В моята папка има един отговор на въпрос на госпожа
С.
, която се интересува от броя избиратели, като е посочила
всички възможни източници, включително и това, което съобщаваме
в изборния ден.
Може да го погледнете, написал съм го много внимателно, да
не казвам нито едно число, което не е оповестено по някакъв начин.
Пита ме кое число е вярно и кое число да запишем като
резултат във финалния протокол. Това, число, което ние сме
написали в решението, това съм записал. Както и съм разделил
последователно на брой имена списъците в страната и броя на
имената в избирателните списъци в изборния ден и извън страната.
Казал съм й, че това е непредсказуемо число и от него могат да се
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появяват различия и не позволява такива сравнявания. Тя механично
гледала колко са избирателите през юли месец и защо сега числото е
различно. По тази причина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имам предложение
за лека редакция.
Гледам проекта на писмото, изречението, което завършва на
6 635 305 имена. От тези списъци са били заличени?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, така е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би да кажем,
че в това число не са включени избирателите, които са били
заличени.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да, може да бъде в това число.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тъй като са подали
заявления за гласуване извън страната, и да конкретизираме
числото. В това число не са включени 55 845 избиратели, тъй като са
били включени в списъка на заличените лица, поради подадени
заявления за гласуване извън страната.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Между другото, това число тя го
има, защото ние й изпратихме това съобщение.
Общо взето не съм казвал нищо от това, което до сега тя не
знае, не съм й и указвал какво да направи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Повечето, които са в материята,
искат да имат краен брой избиратели, но ние няма как да имаме,
защото нямаме нищо, което се нарича регистър на избирателите или
друга еквивалентна съвкупност.
Ще направя тази редакция. Ще запиша и „законоустановен“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров, има ли изказвания или
предложения по текста?
Ако нещо трябва да се изчисти – извън зала, да влезе в
коригиран вид в залата, за да не губим време.
Уточнихме ли се по това писмо къде ще се направят корекции?
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева)
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило по
електронната поща заявление за достъп до обществена информация
с № ПВР-29-18/15.11.2021 г. в моя папка от вчерашна дата. Тъй като
към полученото на електронната поща кратко писмо е прикачено,
съобразно приложението, съответното заявление за достъп до
информация, което не е подписано от заявителя, същото така
начинът на формулиране на исканите документи не е особено
прецизен, както и не е посочено, не е отбелязано в ползваното
приложение, като образец, формата, в която желае лицето да му бъде
предоставена информация, затова предлагам да бъде изпратено
писмо до господин Е.
Б.
, който е подал заявлението, да
допълни заявлението си, като уточни конкретно информацията,
тоест – конкретно какви документи изисква по това заявление.
Такива, в които се съдържат, според него – обществена информация,
както да уточни формата, в която желае да му бъде предоставена
същата и съответно да си подпише заявлението.
Затова ви предлагам да гласуваме протоколно решение, с
което да му изпратим такова писмо, с което му казваме, че следва да
си изправи неточностите в подаденото заявление в законовия срок,
съгласно ЗДОИ, който е 30-дневен
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение на госпожа Стоянова, има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, преди да продължим с доклади по административни
преписки, се връщаме в точка трета: Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е
писмо от „Сиела Норма“ АД с вх. № ПВР-23-72. С него те ни
уведомяват, че към момента имат 140 машини, които са с развалени
принтери и не достигат, за да бъде довършена работата по
подготовка на машините.
Обръщат се с молба към Централната избирателна комисия да
разреши да внесат в склада на Централната избирателна комисия
140 принтера, за да довършат инсталацията на машините. В
противен случай, ни уведомяват, че за МИР – 23, София няма да
бъдат доставени не по тяхна вина 140 СУЕМГ за провеждане на
изборите.
Отделен въпрос е дали има толкова машини с развалени
принтери, важното е как действаме в този момента, тъй като
разполагаме с няколко часа само за реакция и за подготовка на
машините.
След работна група и след като помолихме „Информационно
обслужване“ АД да ни направят справка за машинно гласувалите,
получихме писмо с вх. № ПВР/НС-00-146, то е в моя папка,
подпапка „Информационно обслужване“, там са ни изпратили един
файл със справка за броя на гласувалите в секциите с машинно
гласуване в МИР – 23 – София от изборите на 14 ноември 2021 г.
Може да видите файла, той има три колони: номерът на секционната
избирателна комисия, след това броят на машини в съответната
секция, гласували за народни представители и гласували за
президент и вицепрезидент.
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От направената справка се вижда, че ако приемем над
389 избиратели, където са гласували в изборите за президент и
вицепрезидент, да има по две машини, това са точно 187 секции,
които биха се получили. Да ви информирам към момента, че в МИР
– 23, по утвърдения списък от Централната избирателна комисия
има 600 секции с машинно гласуване, от които 327 са с по две
машини. Ако, както твърдят „Сиела Норма“ АД, не могат да
подготвят 140 машини, ще останат 187 секции с по две машини.
Или, ако приемем, че над 389 избиратели, само там да има по две
машини, това ще бъдат точно 187 секции, които ще могат да бъдат
снабдени с по две машини.
Така че аз предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“
АД, с което да ги уведомим, че само за 187 секции да бъдат
подготвени по две машини, да им изпратим списъка с тези секции,
както и да им поискаме да ни изпратят идентификационните номера
на машините, за които твърдят те, че са с повредени принтери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Може
би
съответните протоколи, които са съставени за тази повреда.
Колеги, по предложението на господин Войнов има ли
изказвания или предложения по текста?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Връщаме се на точка пета: Доклади по административни
преписки.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, във вчерашно заседание ви
докладвах писмо, получено от А.
П.
, с вх. № ПВР-1532, с което тя ни уведомяваше, че са били разместени позициите на
членовете в секционната избирателна комисия, в която е работила.
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Централната избирателна комисия взе решение да изпрати по
компетентност това писмо на РИК – 23 за проверка и при
необходимост – за вземане на отношение.
Междувременно обаче се получи писмо с вх. № ПВР-15-33/
18.11.2021 г. от РИК – 23, адресирано до госпожа П.
ив
Централната избирателна комисия – за сведение. С това писмо те
подробно й обясняват, че е допусната грешка във взетото решение и
след това, по предложение на политическите субекти, участвали в
преговорите, с последващо решение тази грешка е отразена. Така че
всъщност тя е участвала в изборите на позицията, на която е
утвърдена от районната избирателна комисия.
Така че тази
преписка ви я докладвам за сведение.
За сведение ви докладвам и още едно писмо, което сме
получили от И.
К.
– член на РИК – 17, с което той ни
уведомява, че на база наше писмо до районната избирателна
комисия, което касае несъответствие по чл. 66, ал. 2 от Изборния
кодекс, е направена проверка. Става въпрос за секционна
избирателна комисия в село Златосел, община Брезово и с Решение
№ 212-ПВР/НС/14.11.2021 г. на РИК – 17 това несъответствие е
отстранено. И това ви го докладвам за сведение.
Госпожо председател, използвам момента, че съм взела думата
и предлагам допълнение към дневния ред на заседанието –
регистрация на наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Правите
предложения за допълване на дневния ред?
Предлагам Ви това да бъде точка 5а: Регистрация и заличаване
на наблюдатели.
Ще добавя – и застъпници, ако се появи такава преписка.
Други предложения има ли, колеги?
Моля, режим на гласуване за допълване на дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Господин Ципов, заповядайте в тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-23-65/
18.11.2021 г. заявление, получено по имейл от С.
В.
Г.
– член на Секционна избирателна комисия № 244604088
– град София, с което заявява, че желае да бъде освободена за
следващия избирателен ден, който ще се проведе на 21.11.2021 г.
С оглед на това ви предлагам проект на писмо до РИК – 24, с
което изпращам постъпилото писмо по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ЕП-09-63/
16.11.2021 г. писмо от Окръжен следствен отдел при Софийска
окръжна прокуратура, с което искат да им предоставим информация
във връзка с досъдебно производство – кои лица са били членове на
секционната избирателна комисия в избирателна секция под
съответния номер в Норвегия – Осло, посолство.
С оглед на това предлагам на вниманието ви писмо до
Софийска окръжна прокуратура, с което предоставяме исканата
информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
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Колеги, продължаваме с точка 5а: Проекти на решения за
регистрация и заличаване на наблюдатели и застъпници в изборите
за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
Точка 5а. Проекти на решения за регистрация и заличаване на
наблюдатели и застъпници.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка е проект на
решение за регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация
за подкрепа и закрила“ за участие в новия избор за президент и
вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 15-1/18.11.2021 г. от
сдружението, регистрирано с Решение № 859-ПВР/НС/04.11.2021 г.
на
Централната
избирателна
комисия,
като
българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите
на 14.11.2021 г. Тук текстът ще има поправка в абзац първи накрая.
Към заявлението съответно са приложение: списък с имената и
единния граждански номер на упълномощените от сдружението
лица, които са предложени за наблюдатели извън страната и седем
броя декларации от тях.
Извършена е проверка на лицата, които са предложени да
бъдат наблюдатели от сдружението, според която те отговарят на
изискванията на Изборния кодекс.
Предвид представените изискуеми документи, резултатите от
проверката и на база правните основания, предлагам на Централната
избирателна комисия да реши: регистрира като наблюдатели извън
страната седем упълномощени представители на сдружение
„Организация за подкрепа и закрила“, в таблицата, която е
приложена. Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им да се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение, изказвания?
Заповядайте, госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Като не съм имала време да погледна
проекта, имаме ли в принципното решение условията и реда за
регистрация на наблюдателите за новия избор или прилагаме
решението, което е принципно за изборите за народни
представители, президент и вицепрезидент?
Моля да се запозная с проекта, защото преди малко не беше
качен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, ще го
подложа по-късно на гласуване, за да се запознаят всички колеги.
Господин Ципов, заповядайте в точка 5а.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № ПВРНС-18-25 и
№ ПВРНС-25-1/18.11.2021 г. в Централната избирателна комисия по
електронна поща са постъпили писма от Анжелика Цокова –
председател на сдружение Гражданско движение ДНЕС относно
искане за заличаване на регистрацията на наблюдатели в изборите за
президент и вицепрезидент на републиката и за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Гражданско движение ДНЕС са регистрирани с Решение
№ 921-ПВР/НС/12.11.2021 г. и Решение № 905-ПВР/НС/11.11.2021 г.
на Централната избирателна комисия.
На съответните основания от Изборния кодекс и Решение
№ 580-ПВР/НС на Централната избирателна комисия предлагам на
вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Заличава като наблюдатели
четирима упълномощени
представители на Гражданско движение ДНЕС“.
Следва списък от четири имена със съответните единни
граждански номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект за заличаване на четири лица като наблюдатели има ли
изказвания или предложения?
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 977-ПВР/НС/19.11.2021 г.
Има ли други доклади в тази точка? Няма.
Връщаме се на доклада на госпожа Георгиева за регистрация
на наблюдатели.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като прави
впечатление, че в списъка се съдържат познати имена на избрани
народни представители. Формално няма пречка законова, разбира се
и не за това взимам думата, а тъй като много често в тази зала се
позовават някои колеги на морални категории.
Искам да обърна внимание, че когато и преда да кажеш нещо
за сламката в очите на другия – трябва да видиш гредата в своите
очи. Няма формална пречка, но има въпроси, които стоят с оглед на
регистрацията като наблюдатели на лица с друго качество, като част
от държавни органи, в случая – на законодателния орган на
Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване по така представения проект
относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация за
подкрепа и закрила“.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 978-ПВР/19.11.2021 г.
Колеги, връщаме се в точка пета.
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В тази точка ще ви докладвам сега за запознаване писмо с вх.
№ НС-04-136/18.11.12021 г. от Министерството на правосъдието
относно предоставяне на официална информация относно
резултатите от проведените избори за 47-ото Народно събрание. Във
връзка със Закона за политическите партии е тази информация.
Предлагам ви така, както е посочена в четирите точки, да
изискаме въз основа на базата данни от „Информационно
обслужване“ АД информацията, която ни е необходима, за да
послужи за изготвяне на отговор до Министерство на правосъдието.
Моля, гласуване на протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, има ли спешен доклад?
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 15.00 часа.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия. В
залата се 10 членове, имаме необходимия кворум.
Продължаваме с Доклади в административни преписки.
Госпожо Ганчева, ако имате готовност.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам, за колегата
Баханов, писмо, вх. № ПВР-00-29/19.11.2021 г., се е върнала
информацията, поискана от „Информационно обслужване“ АД по
отношение на лицето С.
С.
З.
и с писмо да
изпратим до Софийска градска регистратура на техния рег.
№ 3726/18.11. 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
Госпожо Матева, заповядайте в Административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешна мрежа е писмото
от СДВР – вх. № НС-04-02-301/18.11.2021 г., с което разследващ
полицай Костов във връзка с досъдебно производство по ЗМ 5175/
2021 г. и прокурорска преписка 14672/2021 г. по описа на Софийска
районна прокуратура моли Централната избирателна комисия да
осигурим „присъствието на 1 декември 2021 г. между 9,00 ч. и
11,00 ч., и от 14,00 ч. до 16,00 ч. на следните служители на
Централната избирателна комисия“ – посочени са имената на
четирима колеги, членове на Централната избирателна комисия,
трима от които в предходен мандат, един и в настоящия мандат.
Предлагам ви да върнем отговор на разследващия полицай, че
тези колеги не са служители на Централната избирателна комисия, а
са бивши членове в мандата, като се посочи кой е мандатът, и по
тази причина Централната избирателна комисия не може да осигури
присъствието им на посочената дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Матева, моля за протоколно решение да изпратим
отговор, както предложи докладчикът.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме със следващи доклади в точка 5а.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление с вх. № ПВР-22-116/19.11.2021 г. от В.
Р.
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М.
, с което заявява желание да бъде заличен от квотата на
Сдружение Гражданско движение ДНЕС като наблюдател за
изборите на 21 ноември 2021 г.
Моля, госпожо Председател, с протоколно решение да
включим това лице в решението, което приехме за заличаване на
четири лица като наблюдатели от „Гражданско движение днес“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на господин Ципов, подлагам на гласуване предложението
за заличаване на това лице като наблюдател от Сдружение
Гражданско движение ДНЕС, като бъде приобщено към проекта на
решение за заличаване на наблюдатели от същото сдружение, което
все още не е подписано и оформено, така че моля, процедура по
гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги продължаваме по точка шеста: Доклади по дела,
жалби и сигнали.
Заповядайте, колега Георгиев.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои инициали
от 16-и можете да се запознаете с две писма: вх. № ПВРНС-11-34 и
ПВРНС-11-34-1, в които са описани жалба № 1 и жалба № 2,
подадени от господин Борис Петков лично и като кандидат за
народен представител, и от Даниела Гълъбова като пълномощник на
коалиция „БСП за България“. Жалбите са срещу Решение № 172НС/ПВР/12.11.2021 г. на РИК – 24, София.
След като се запознах с искането в жалбите, смятам, че след
обявеното приключване на изборния ден жалбите са останали без
предмет, поради което предлагам и двете да останат за сведение, тъй
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като се иска възстановяване на свален агитационен материал, след
разпореждане със съответното решение на РИК до кметове на
столични райони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на господин Георгиев? Няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Има едно писмо от госпожа К.
във връзка с последните й две писма. Обявявам го само, за да изкажа
благодарност за намерената евентуална техническа грешка, която
Централната избирателна комисия да отстрани. За сведение го
докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка е господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-21104/18.11.2021 г. и вх. № ПВР-22-103/18.11.2021 г. – сигнали за
агитация на чужд език от А.
Г.
и от С.
А.
във Фейсбук в папката ми от вчера. На основание на § 1, т. 15 от
Допълнителните разпоредби го докладвам за сведение.
Следващ докладчик в Дела, жалби и сигнали е госпожа
Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви сигнал за
манипулация относно организацията на изборния процес, озаглавен
писмо по електронна поща, вх. № ПВР-25-69/16.11.2021 г. от Д.
Б.
, който ни пише във връзка с манипулативна статия, според
него, в интернет страници и сайтове, свързани със скандалната
мистерия около 199 машини за гласуване. Аз ви предлагам това
писмо за сведение, тъй като според господинът като безпристрастен
избирател той го изпраща в желанието си да е полезен в
провеждането на един спокоен изборен ден на 14 ноември, но ни го
изпраща на 16 ноември 2021 г., така че ви предлагам за сведение
този сигнал.
Писмо по жалба от омбудсмана на Република България, вх.
№ ПВР/НС-23-346/19.11.2021 г. Изпраща ни се писмо от госпожа
Диана Ковачева с информация, че при тях е постъпила жалба от
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господин И.
М.
Р.
от Перущица с посочен електронен
адрес, който е бил поставен под карантина на 14 ноември 2021 г.
Потърсил е информация какво трябва да направи, за да гласува.
Регистрирал се е на сайта на Централната избирателна комисия. Не е
получил писмен отговор, след което се е свързал с Централната
избирателна комисия по телефона, но не пише на кой телефон.
Получил е уверение, че регистрацията му е приета и следва да
очаква позвъняване в изборния ден, но не е получил такова
позвъняване, никой не го е потърсил в изборния ден. Опитал се е
няколко пъти да се свърже с Централната избирателна комисия и с
РИК – Пловдив, и накрая е бил уведомен, че не могат да му
отговорят защо се е получило така и не е гласувал.
Аз се опитах във вътрешна мрежа в регистър, който имаме ние
на лицата, подали заявление за гласуване с Подвижна секционна
избирателна комисия на поставени под карантина да открия името
на господина, но не можах да установя дали наистина фигурира
името му в подадените заявления пред Централната избирателна
комисия. Така или иначе, възможността за подаване на такова
заявление пред Централната избирателна комисия е един от
начините, по които се подават.
Както знаете, ние с протоколно решение решихме всички
такива заявления незабавно да се препращат към съответните
общински администрации. Не знам дали трябва да извършим ние
проверка в гр. Перущица дали е имало Подвижна секционна
избирателна комисия за гласуване на карантинирани лица и дали е
бил включен господинът в списъка, или това ще направи
омбудсманът на Република България.
Ако колегите могат да ми помогнат на търсачка да намерим
дали е бил включен изобщо в този списък на карантинираните.
Колега Георгиев, Вас гледам – във вътрешната мрежа, „ПВР/НС“,
ако може за заявление на карантинирани да ми съдействате, а през
това време да докладва някой друг колега, или? Аз не мога да го
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открия на търсачката. Пише че е през нашата страница. На име не
мога да го намеря - пиша му името, не излиза.
Благодаря на Председателя, намерихме господина, подал е
заявление. Сега остава да проверим защо – защото е карантиниран в
Пловдив.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Централна
избирателна комисия е в своята компетентност. Изпълнили сме
задължението си да изпратим заявлението към общината според
адреса, на който е карантиниран.
Ние не можем да влияем на адреса на карантиниране, тъй като
електронното заявление така работи, с връзка с базата данни на РЗИ.
Но след като лицето е карантинирано според РЗИ на този адрес,
Централната избирателна комисия не може да препрати на друга
общинска администрация различно от адреса на карантиниране и
може би в този смисъл да отговорим, с копие обаче до РЗИ може би.
РОСИЦА МАТЕВА: С копие до лицето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че нямаме
отговор от Регионалната здравна инспекция.
РОСИЦА МАТЕВА: Ние да напишем на омбудсмана, че
заявлението е подадено на еди-коя си дата и е препратено до
общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: От РЗИ да поискаме
адреса на карантиниране на лицето.
РОСИЦА МАТЕВА: Той е посоченият.
Моето предложение е да върнем отговор на госпожа Ковачева,
че действително лицето е подало заявление за гласуване с подвижна
избирателна кутия през интернет страницата на Централната
избирателна комисия, като посочим датата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние можем да
посочим датата, когато сме го изпратили към общинската
администрация.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, според този адрес.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на
начина на определяне на адреса на карантиниране следва да
потърсим информация.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, защо не е гласувало лицето, защо не е
било включено в списъка, да се потърси информация от съответната
община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По отношение на
адреса на карантиниране – от РЗИ.
РОСИЦА МАТЕВА: Заявлението е подадено на 12 ноември
2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо по електронна поща
отново от Д.
Б.
с вх. № ПВР-22-117/19.11.2021 г. Според
него съществува конфликт на интереси между конкретно лице,
собственик на фирма за куриерски услуги и кандидат за народен
представител в листа на политическа партия. Смята, че той не трябва
да бъде обявяван за народен представител, ако е избран. Докладвам
го за сведение, защото не отговаря на законовите изисквания.
Докладвам искане по ЗДОИ от господин Д.
И.
,
вх. № НС-29-40/19.11.2021 г. В искането за достъп до информация са
отправени четири въпроса. Аз ви предлагам в момента да го
докладвам само за запознаване, да го предоставя на юрисконсултите
да изготвят становище и след това да ви го докладвам в зависимост
от предложенията дали трябва да се създаде комисия, да се излезе с
решение или информацията, която се търси, не е такава по Закона за
достъп до обществена информация.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпило по
имейла № ПВРНС-22-374 от вчерашна дата имейл писмо от
господин Н.
К.
, който ни писа дали ще отговорим на
предишен подаден от него сигнал, който е бил пуснат на 14 ноември
2021 г. от 18,32 часа на нашия имейл, с който ни сигнализира за
предизборна агитация 24 часа преди изборния ден. Същата е
осъществявана във Фейсбук на платформата в социалната мрежа,
поради което ви го докладвам само за сведение, тъй като социална
мрежа, предвид разпоредбата на § 1, т. 17, е извън компетенциите за
контрол на Централната избирателна комисия, тъй като не
представлява медия, която да съблюдава за спазване на тези правила.
Също така ви докладвам за сведение само ПВР/НС-9-15/1,
отново повторно постъпило постановление на Софийска окръжна
прокуратура от 14 ноември 2021 г., което ние бяхме получили, което
е докладвано в зала. Така, както се изисква по него да бъде върната
обратна информация към Окръжна прокуратура – София в 3-дневен
срок, ние сме върнали информация по повод на взетото протоколно
решение да бъде разглеждан сигналът с наш изх. № ПВР/НС-9-17/
15.11.2021 г. По някаква причина просто повторно е пристигнало
при нас това постановление на Окръжна прокуратура – София,
поради което го докладвам само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други докладчици
има ли в тази точка?
Госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № ПВР-23-77/19.11.2021 г. е
постъпило становище от омбудсмана на Република България
относно депозирана в институцията на омбудсмана жалба на
господин П.
Д.
Т.
от с. Поликраище за това, че в
изборите на 14 ноември 2021 г. се е регистрирал електронно, за да
гласува по настоящ адрес в рамките на законно установения срок на
предоставения от ГД ГРАО сайт https:/regna grao.bg/. Получено е
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съобщение „Успешно се регистрирахте за гласуване по настоящ
адрес“. По същия начин са се регистрирали и родителите на
господин Т.
. В деня на изборите имената им не са фигурирали в
избирателния списък по настоящ адрес и не са могли да упражнят
правото си на глас.
Господин Т.
е разговарял с представител на ГД ГРАО на
дежурен телефон и е получил отговор, че лицата не фигурират в
списъка, предоставен от „Информационно обслужване“ АД, който
съдържа и електронно регистриралите се. Омбудсманът изпраща
тази жалба до нас, за да извършим проверка на случая.
Предлагам да препратим същата по компетентност с Главна
дирекция ГРАО при МРРБ за изразяване на становище по
подадената от господин П.
Д.
Т.
жалба. Те са тези,
които могат да дадат компетентен отговор за настоящия адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Още един доклад в тази точка с вх.
№ ПВР/НС-04-31/18.11.2021 г. е постъпил отговор от министъра на
образованието и науката във връзка с изпратен сигнал от
Централната избирателна комисия по повод на получено писмо от
господин М.
Г.
, студент във Великотърновски
университет „Св. Св. Кирил и Методий“ относно организацията на
учебния процес по време на произвеждане на избори за народни
представители, президент и вицепрезидент. Подробно е изразено
становище от страна на Великотърновския университет, подписано
от заместник-ректора по учебната дейност. В него се посочва, че за
студентите задочно обучение има предвидена както синхронна, така
и асинхронна форма за обучение за зимния семестър, предварително
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обявена. Те могат да избират в какъв вариант на обучение да се
включат, с което не се препятства упражняване правото им на глас
предвид на това, че в изборния ден има предвидени занятия, а за
предстоящия втори тур на 14 ноември 2021 г. уведомяват, че няма
насрочени занятия и съответно господин Г.
ще може да
упражни своето право на глас по постоянен адрес. Докладвам за
сведение този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
е госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам в моя папка от днешна дата
вх. № ПВР/НС-252 сигнал, в който К.
К.
обсъжда
съдържанието на Методическите указания, утвърдени с наше
решение за провеждането на изборите на 14.11.2021 г. и коментира
конкретно декларациите – образец по чл. 33.
Предлагам да го приемем за сведение, тъй като сам по себе си
сигналът излага единствено предложение за корекции в
Методическите указания и така и завършва: „Воден от горното,
предлагам да бъдат изменени Методическите указания“. Докладвам
го за сведение и запознаване и на работна група през следващи
избори, когато обсъждаме Методическите указания, бихме могли да
го вземем предвид и да обсъдим предложенията на господин
К.
по № ПВР/НС-10-52/19.11.2021 г.
Следващият ми доклад е с вх. № ПВР-23-69 от 19.11.2021 г. от
Н.
В.
, който в писмото си (може да се запознаете, в моя
папка е писмото), което е имейл, в който той ни поставя въпрос,
подобен на въпроса, който беше поставен в писмото на господин
Светльо Витков и в този смисъл ще предложа отговор с идентичен
текст.
Свързаният доклад към № ПВР-23-69, който сега докладвам и
който не зная защо не се вижда в папката - ще помоля да го качат в
папката – е от вчерашна дата.
Моля да погледнете подпапката, която се казва „Жалба ЦИК669, но всъщност е влезли през ВКП писма от трима членове на
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секционната избирателна комисия, които ни сигнализират, че по
техния протокол има проблем.
Тъй като настоящият сигнал, който ви докладвам, е във връзка
със същия протокол, предлагам по отношение на лицето Н.
В.
да се отговори в смисъла, в който беше отговорено в проекта
на писмо от колегата Войнов, а той е, че съгласно чл. 346 в
Централната избирателна комисия се извършва повторно въвеждане
на данните от протоколите, след което се извършва компютърно
сравняване на данните, въведени в районните избирателни комисии
и в Централната избирателна комисия. При наличие на разлики,
както и при установяване на очевидни фактически грешки
Централната избирателна комисия се произнася с решение за
окончателните числови данни и актуализира базата данни. Това е
проектът ми за отговор по вх. № ПВР-23-69.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте, докато се качат преписките на госпожа Стоянова.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № НС-20-215/18.11.2021 г., обявен
като сигнал от Сдружение „България обединена с една цел“ с
нестопанска цел, което трябва да е качено в моя папка. Бойко
Борисов е подал заявление за отказ от участие в изборите.
Призовават от сдружението с нестопанска цел, че ако се уважи това
искане, с налична при тях информация, Централната избирателна
комисия ще наруши закона и няма право да подменя вота на
българските граждани.
Тъй като вече се произнесохме по въпроса, е за сведение. Има
процесуални способи, включително и за сдружения с нестопанска
цел – ако могат, да действат както намерят за добре. Съгласно
Конституцията всеки може да обжалва каквито си ще актове,
включително и в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
качихте ли Вашите преписки?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Едната папка е качена вече, може да я
погледнете. Казва се „Жалба СИК 669“. Предложението за отговор
на писмото, което чакаме да качат от 19-ти на Н.
В.
,е
качено – проектен номер 2173. Предполагам, че всеки момент ще се
появи вх. № ПВР-23-69/19.11.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изчакваме ли още за
преписката?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Предложих да се запознаете с проекта на
отговор в проектен № 2173, докато се появи другият файл. Появи се
– № ПВР-23-69/19.11.2021 г.
В свързан доклад докладвах и папка Жалба СИК 669, където са
качени писма от членовете на тази секционна избирателна комисия.
Представени са от упълномощено лице, което и приложило копия от
писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вътре в папка
„Жалба СИК 669“ са сигналите за секция 611.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В резюме, касае се за констатирано
несъответствие в данните, които са отразени в протокола и въведени
в информационния масив. По този повод е и писмото, което е
получено днес от въпросния господин Вълков.
Ще коригирам проекта на писмо и ще ви го предложа с новия
текст, за да може да погледнете дали правилно съм отразила
промените.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
нека да се направи корекция на предложението за отговор, за да го
види пак Централната избирателна комисия.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Точно това предложих, да внеса текста и
да го предложа отново за коментар.
Заповядайте, госпожо Матева, по тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС20-271/19.11.2021 г. от Сдружение „Музикаутор“ срещу Решение
№ 71/21.11.2021 г. на Централната избирателна комисия за
предоставяне на информация относно изискан от Сдружение
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„Музикаутор“ достъп до обществена информация. Докладвам ви за
сведение и запознаване. Преписката ще бъде окомплектована и
изпратена във Върховния административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Прекъсвам
заседанието за проветряване на залата за 15 минути.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия с Доклади в
административни преписки.
Госпожа Солакова, заповядайте
Определям госпожа Матева за малко да води заседанието.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, предлагам ви да
изпратим писмо до всички районни избирателни комисии.
Признавам си, за втори път днес разбирам, че е петъчен ден. Да
изпратим писмо до всички районни избирателни комисии, с което да
укажем на основание т. 7 от Решение № 617-ПВР/НС/24.09.2021 г.
да публикуват предпечатния образец на бюлетината на страницата
си.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, всъщност
Централната избирателна комисия публикува на страницата и
бюлетината за гласуване извън страната.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В тази
връзка ви предлагам да качим на страницата и визуализираните
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екрани на машината с възможностите за гласуване, така както сме ги
одобрили.
Ако нямате други предложения, моля, режим на гласуване за
двете предложения – за екраните на машината и хартиената
бюлетина за гласуване извън страната.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо
от госпожа Т.
Т.
Т.
от Испания, която пише писмо до
Централната избирателна комисия с копие до Министерството на
външните работи и копие до Генералното консулство на Република
България във Валенсия, Испания. Позовава се на чл. 13, ал. 2 от
Изборния кодекс. Съгласно тази разпоредба разходите по
подготовката и произвеждането на изборите са за сметка на
държавния бюджет. С оглед на организационно-техническата
подготовка, тя е била поела този ангажимент и финансирането е за
нейна сметка. Заявява, че за произвеждането на изборите на 21
ноември 2021 г. няма възможност да извърши тези дейности. Би
следвало ние като администрация, както е предвидено в кодекса, да
поемем организационно-техническата подготовка и обезпечаването
на провеждането на изборите, включително снабдяването с техника
и т.н.
Предлагам да изпратим до господин Кондов, постоянен
секретар на Министерството на външните работи на Република
България, може би като ръководител на Работна група „Избори“
копие до главния секретар на Министерския съвет или копие до
госпожа Т.
Т.
по компетентност да изпратим това писмо,
дотолкова, доколкото организационно-техническата подготовка е на
Министерски съвет и на всички администрации, а както знаем,
Централната избирателна комисия е орган по управление на
изборите.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо
от секретаря на община Пловдив с въпроси, свързани с гласуването
на лица, които са били включени в избирателните списъци по
настоящ адрес. Дали може да се приложи чл. 39 преди предаването
на избирателните списъци на секционните избирателни комисии,
или чл. 40 от Изборния кодекс.
Предлагам ви да изпратим писмо в отговор на запитването, че
лицата, които са били вписани по настоящ адрес, може да поискат да
бъдат заличени от списъка на заличените лица по реда на чл. 39 от
Изборния кодекс от кмета на общината по постоянен адрес.
Общинската администрация служебно трябва да информира
общинската администрация по настоящ адрес.
В деня на изборите лицата може да се снабдят с удостоверение
по чл. 40 и ще добавя: „и да гласуват в секцията си по постоянен
адрес“.
Моля за одобрение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам съгласувателно писмо –
уведомление, 25 ноември 2021 г. за организирано мероприятие по
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Закона за събранията, митингите и манифестациите – мирен
граждански протест, с вх. № ПВР-076/19.11.2021 г. за сведение.
Докладвам за сведение, получили сме писмо от Главна
дирекция ГРАО за общия брой на избирателите, както и броя на
избирателите по избирателни секции и по райони. Докладвам ви го
за сведение, да се публикува на страницата на Централната
избирателна комисия – вх. № ПВР-04-03-49/19.11.2021 г.
Другите доклади не са спешни.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли друг доклад в Административни преписки? Не виждам.
Връщаме към точка трета: Машинно гласуване.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с решението,
което взехме на днешно заседание в 23 МИР да има 187 избирателни
секции, в които ще има по две машини, предлагам да изпратим
писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги уведомим
за тези 187 избирателни секции, като им изпратим списъка с тези
секции във връзка с компютърната обработка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо вх.
№ ЦИК-06-29-54 от „Сиела Норма“ АД. Уведомяват ни, че
вследствие на предходните избори са дефектирали устройства със
следните серийни номера – става въпрос за 17 машини, от които 16 с
неработещ принтер и 1 – с неработеща машина. Това писмо е
резолирано и до администрацията за извършване на проверка по
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серийните номера на машините в Централната избирателна комисия.
Затова го докладвам за сведение.
Уважаеми колеги, постъпило е писмо от Главна дирекция
„Жандармерия“, вх. № ПВР-04-02-16/19.11.2021 г., с което ни
препращат писмо от „Сиела Норма“ АД до Министерството на
вътрешните работи, с което те пишат на министъра, че във връзка с
разпореждане на Административен съд – София-град, да бъде
прекратено безусловно действието, предприето от Ц, изразяващо се
във фактическо задържане на 228 машини.
Молят за възможност да координират транспортирането на
машините от местоположението им в територията на „Каргопартнер“ ЕООД до адреса на склада на „Сиела Норма“ АД в квартал
„Гео Милев“, като тяхното предложение е транспортирането да се
извърши в понеделник, 22 ноември 2021 г. в 12 часа. Това е
препратено само за сведение писмо, така че и аз го докладвам за
запознаване и за сведение.
Докладвам писмо с вх. № 04-02-259-1 от Главна дирекция
„Жандармерия“. Уведомяват ни, че на 18 ноември 2021 г. в склада на
„Карго-партнер“ са върнати от районните избирателни комисии
40 броя специализирани устройства за машинно гласуване.
Тук ще припомня само, че ние указахме на „Сиела Норма“ АД
да прибере 286, а не 40 броя, така че администрацията да отбележи
това нещо във връзка с изпълнението на договора. Това са засега
докладите ми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
връщаме в точка 5: Административни преписки.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, предлагам да изпратим
получената информация от ГД ГРАО на „Информационно
обслужване“ АД броя на избирателите по секции.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колега Стоянова, заповядайте в точка четвърта: Гласуване
извън страната.
Точка 4. Гласуване извън страната.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моята папка качих
проекта на писмо по доклада, който правих преди прекъсването на
заседанието. Моля да го погледнете – проектен номер 2180.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, аз
ви предлагам изречението да бъде, че съгласно чл. 346, ал. 3 от
Изборния кодекс, в Централната избирателна комисия се извършва
въвеждане на данните „от постъпилите в Централната избирателна
комисия протоколи на секционните избирателни комисии“, след
което се извършва компютърна сравняване. Може и да остане, но за
чл. 346, ал. 3 нямаш такъв текст.
Има ли други предложения по текста, така както беше
направено уточнението?
Колеги, ако няма други предложения, моля, процедура по
гласуване с направеното допълнение
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма. (Гласуването се отменя.)
Колеги, във връзка с последното гласуване, тъй като има
изразени становища, включително и колегата Томов вероятно има
идея по този въпрос – отменям гласуването.
С този въпрос ви предлагам Централната избирателна комисия
да се занимава след произвеждане на новия избор, за да подготви по-
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конструктивно решение, както каза колегата Томов, от страна на
Централната избирателна комисия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Все пак мисля, че бихме могли и утре да
се занимаем с този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме
към точка :Разни.
Госпожо Матева, може ли за пет минути да водите
заседанието?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Господин
Георгиев, заповядайте в точка: Разни.
Точка 7. Разни.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Всъщност изчитам само за сведение.
Ние сме взели вече отношение по някои о т. поставените въпроси:
вх. № ПВР-15-29/17.11.2021 г. и ПВР-22-59/15.11.2021 г., всъщност
нямам конкретни доклади.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в
точка Разни колегата Димитров го няма.
Има ли други доклади в Административни преписки или в
Дела, жалби и сигнали?
Колеги, 10 минути почивка за проветряване.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 9
членове – налице е необходимият кворум.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля в дневния ред да бъде включена
нова точка относно обявяване на народни представители, избрани в
няколко изборни района.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам ви да
бъде точка 5б: Обявяване за избрани за народни представители.
Други предложения?
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Мисля, че има постъпила преписка за регистрация на
наблюдатели – госпожа Георгиева.
Колеги, допълваме дневния ред с нова точка 5б: Обявяване за
избрани за народни представители.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с доклади по новата точка 5б.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 5б. Обявяване за избрани за народни представители.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви постъпило
заявление вх. № НС-10-381 от днешна дата от господин Филип
Маринов Станев, с което същият заявява, че отказва да бъде обявен
за избран за народен представител. Същият е избран за народен
представител в МИР 8 – Добрич и МИР 3 – Варна.
Предлагам ви проект на решение относно обявяване за
народни представители на Ивайло Христов Христов в Осми изборен
район – Добрички, и Александър Атанасово Александров в Трети
изборен район – Варненски, в Четиридесет и седмото народно
събрание.
В проекта за решение е отразено постъпилото заявление, което
ви цитирах току-що № 10-381 от днешна дата от Филип Маринов
Станев, който е регистриран кандидат за народен представител от
кандидатската листа на партия „Има такъв народ“ в Осми изборен
район – Добрички, и в Трети изборен район – Варненски, с което
заявление иска да бъде заличен от кандидатската листа на „Има
такъв народ“ и да не бъде обявен за избран за народен представител
в Осми изборен район – Добрички и Трети изборен район –
Варненски.
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С Решение № 976-НС/16.11.2021 г. от днешна дата на
Централната избирателна комисия господин Филип Маринов Станев
е обявен за избран за народен представител от партия „Има такъв
народ“ в Осми изборен район – Добрички, и в Трети изборен район –
Варненски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление
от господин Станев да не бъде обявен за избран за народен
представител да не встъпи в правомощията си, тъй като също е
подадено след приемането на цитираното решение на Централната
избирателна комисия поради което следва да се обявят за избрани
следващите кандидати в листата на ПП „Има такъв народ“ в Осми
изборен район – Добрички, и в Трети изборен район – Варненски.
Въз основа на подаденото заявление от господин Филип
Станев същият следва да бъде заличен от листата на „Има такъв
народ“ в цитираните изборни райони.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс, предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение, с което да обяви за народен представител в Осми изборен
район – Добрички, Ивайло Христов Христов с посочени лични
данни по ЕГН и под № 2 от листата на ПП „Има такъв народ“ в
Осми изборен район – Добрички, на мястото на Филип Маринов
Станев и също така да обяви за народен представител от Трети
изборен район – Варненски, Александър Атанасов Александров под
№ 2 от листата на ПП „Има такъв народ“ в Трети изборен район –
Варненски, на мястото на Филип Маринов Станев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказване или предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Цветанка Георгиева); против – 1 (Росица Матева).
Решението е 979-НС/19.11.2021 г.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Още един доклад в тази точка.
Постъпило е също така и заявление с № НС-10-382 от днешна дата
от Ивайло Ванев Вълчев, с което същият отказва да бъде избран за
на народен представител. В тази връзка ви предлагам проект на
решение относно обявяване за народни представители на Златомира
Димитрова Карагеоргиева-Мострова във Втори изборен район –
Бургаски, и Иван Руменов Клисурски в Двадесет и първи изборен
район - Сливенски в Четиридесет и седмото Народно събрание.
Въз основа на постъпилото заявление, за което ви съобщих
току-що от Ивайло Ванев Вълчев, регистриран кандидат за народен
представител от листата на ПП „Има такъв народ“ във Втори
изборен район – Бургаски, и в Двадесет и първи изборен район –
Сливенски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на
ПП „Има такъв народ“, да не бъде обявен за избран за народен
представител във Втори изборен район – Бургаски, и в Двадесет и
първи изборен район – Сливенски.
С Решение № 976-НС/19.11.2021 г. господин Вълчев е обявен
за на роден представител от ПП „Има такъв народ“ във Втори
изборен район – Бургаски, и Двадесет и първи изборен район –
Сливенски.
Подаденото заявление следва да се счита като заявление от
господин Вълчев да не бъде обявен за избран за народен
представител да не встъпи в правомощията си, тъй като също е
подадено след приемането на цитираното решение от днешна дата
на Централната избирателна комисия, поради което следва да се
обявят за избрани следващите кандидати в листата на ПП „Има
такъв народ“ във Втори изборен район - Бургаски и Двадесет и
първи изборен район – Сливенски.
Въз основа на подаденото заявление от господин Ивайло
Ванев Вълчев същият следва да бъде заличен от листата на ПП „Има
такъв народ“ в цитираните два изборни района.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс ви предлагам Централната избирателна комисия да вземе
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решение, с което да обяви за народен представител от Втори изборен
район – Бургаски, Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
под № 2 от листата на партия „Има такъв народ“ във Втори изборен
район – Бургаски, на мястото на Ивайло Ванев Вълчев, също така да
обяви за народен представител от Двадесет и първи изборен район
Сливенски Иван Руменов Клисурски под № 2 от листата на партия
„Има такъв народ“ Двадесет и първи изборен район – Сливенски, на
мястото на Ивайло Ванев Вълчев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – 1 (Росица Матева).
Решението е № 980-НС/19.11.2021 г.
Колеги, продължаваме по дневния ред с точка 5а:
Регистрация и заличаване на наблюдатели и застъпници.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
Точка 5а. Регистрация и заличаване на наблюдатели и
застъпници.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви проект на
Решение за регистрация на наблюдатели от Сдружение
„Организация за подкрепя и закрила“ за участие в новия избор за
президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.
Постъпило е заявление, вх. № 15-2 от 19 ноември от
сдружението, което е регистрирано в Централната избирателна
комисия с Решение № 859-ПВР/НС/04.11.2021 г.
Към заявлението са приложени изискуемите документи.
Предложени са пет лица като упълномощени представители извън
страната. Извършена е проверка на предложените лица, която
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установява, че 4 от тях отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.
Предвид изложеното, предвид представените изискуеми
документи и резултатите от проверката и на база на правните
основания ви предлагам Централната избирателна комисия да реши:
регистрира като наблюдатели извън страната 4 упълномощени
представители на Сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ в
приложен списък. Регистрираните наблюдатели да се впишат в
публичния регистър и да им се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта на
решение, докладван от госпожа Георгиева? Моля за вашите
изказвания. Няма.
Моля, процедура по гласуване за така представения проект.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 981-ПВР/19.11.2021 г.
Следващ докладчик в точка четвърта: „Гласуване извън
страната“.
Госпожо Стоянова, заповядайте отново в точка Гласуване
извън страната.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, в моята папка е проект
за решение с проектен номер 985. Това са промени в секционни
комисии извън страната. Искам да кажа, че предвид усложнената
ковид обстановка и други обстоятелства има множество промени,
така че това няма да е последното решение, но предлагам за
гласуване това, което е качено в папката ми с проектен номер 985.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказвания? Поправки ли правим, или
изменяме и допълваме – чета предпоследния абзац на проекта. Те са
постъпили предложения от партиите и коалициите и последното,
което е от днес, беше от Министерство на външните работи.
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Останалата част – в утрешния ден, в предпоследния абзац всъщност
ние само изменяне и допълваме, без да поправяме, технически
грешки.
Колеги, по проекта на решение, ако няма други предложения,
ви предлагам да го гласуваме, както и да изпратим лицата, които са
назначени за членове на секционните избирателни комисии за
проверка по чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс на „Информационно
обслужване“. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 982-ПВР/19.11.2021 г.
Следващ докладчик – господин Войнов. Кратък доклад.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от
Министерство на външните работи с вх. № ПВРНС-04-1-25-7. С него
ни уведомяват за графика за предаване на машините, които са извън
страната, които са използвани на изборите на 14 ноември.
Съобщават ни, че на 20, 25 и 28 ноември ще пристигат машини.
Предлагам да препратим това писмо на Министерство на
вътрешните работи с копие до Главна дирекция „Жандармерия“, с
което да им укажем да се направи съпровод и охрана от органите на
МВР на специализирани устройства за електронно машинно
гласуване от граничните контролно-пропускателни пунктове до
склада на „Карго Партнер“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
процедура по гласуване.

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Колеги

моля
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, мисля, че изчерпахме дневния ред.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за утре, 20 ноември 2021 г.
от 14,00 часа.
(Закрито в 17,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Красимира Николова
Юлия Димитрова

