
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 133 

 

На 20 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното 

събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия 

при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проекти на решения за регистрация на застъпници, 

наблюдатели и упълномощени представители в изборите на 

21.11.2021 г. 

– регистрация на застъпници на кандидатска листа на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова в новия избор за президент и вицепрезидент на 

Републиката на 21 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

– публикуване на списък с упълномощени представители на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова в новия избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021 г. 

Докладва: Росица Матева 

– регистрация на застъпници на кандидатска листа на ИК за 

издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и 

независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в изборите за 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. 

Докладва: Силвия Стойчева 
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– заличаване на наблюдатели от сдружение „Гражданско 

движение Днес”. 

 

Докладва: Красимир Ципов 

2. Гласуване извън страната. 

Докладват: Цветозар Томов, Eлка Стоянова 

3. Проекти на решения относно обявяване на избрани 

народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание 

по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс: 

Докладват: Гергана Стоянова, Севинч Солакова, 

Камелия Нейкова, Гергана Стоянова 

4. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов, Росица Матева 

5. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева, 

Цветанка Георгиева, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладват: Росица Матева, Георги Баханов 

7. Проект на решение за отваряне на запечатано помещение. 

Докладва: Силвия Стойчева 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева. 

 

Заседанието бе открито в 14,10 ч. и ръководено от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия и госпожа Росица Матева – заместник-председател на 

Централната избирателна комисия. 

*  * * 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

В залата сме единадесет членове на Централната избирателна 

комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на 

заседанието. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проекти на решения за регистрация на застъпници, 

наблюдатели и упълномощени представители в изборите на 

21.11.2021 г. – докладват: госпожа Матева и Стойчева. 

2. Гласуване извън страната с докладчици господин Томов и 

госпожа Стоянова. 

3. Проекти на решения относно обявяване на избрани 

народни представители по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от 

Изборния кодекс с докладчици: госпожа Солакова, госпожа Гергана 

Стоянова и аз. 

4. Машинно гласуване с докладчик – господин Войнов. 

5. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Матева, Георгиева и господин Баханов. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчици госпожа 

Матева и господин Баханов. 

Имате ли предложения за допълване? Господин Ципов? 

КРАСИМИР ЦИПОВ: В точка 1 да ме включите: Проект на 

решение за заличаване на регистрация на наблюдатели. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 1. Това е 

Гражданско движение ДНЕС. 

Други колеги? Няма. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Колеги, във връзка с нашите писма от 17 и 19 ноември 2021 г. 

– едното, с което сме предоставили файл на Приложение № 14 от 

Методическите указания, а другото, с което сме изпратили указания 
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секционните избирателни комисии да вписват на ръка датата 

21 ноември 2021 г. върху съответния образец на изборни книжа, 

както и да ползват Приложение № 16 от Методическите указания за 

гласуване с машини – това приложение да се ползва и от секциите с 

хартиени бюлетини, Ви предлагам да изпратим писмо до Държавна 

агенция „Национална сигурност” с указание тези документи да 

бъдат предоставени на всички секционни избирателни комисии 

извън страната чрез ВКП. С такова указание. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, 

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Преминаваме към дневния ред с точка първа: Проекти на 

решения за регистрация на застъпници, наблюдатели и 

упълномощени представители в изборите на 21.11.2021 г. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

 

Точка 1. Проекти на решения за регистрация на застъпници, 

наблюдатели и упълномощени представители в изборите на 

21.11.2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви 

заявление с вх. № ПВР-12-5/2 от 19 ноември 2021 г. за регистрация 

на застъпници в избирателни секции извън страната, подадено от 

пълномощник на представляващия инициативен комитет за издигане 

на кандидат за президент Румен Радев и кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова. Към заявлението са приложени: списък, съдържащ 

името на едно лице, декларация от лицето, пълномощно от Анна 

Заркова в полза на подписалия заявлението. 

След извършена проверка, получена в Централната 

избирателна комисия с вх. № ПВР-18-1/90 от 19 ноември 2021 г., се 

установи, че лицето отговаря на изискванията, поради което и на 

посочените в проекта правни основания, Ви предлагам да вземем 
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решение да регистрираме за застъпник на кандидатската листа на 

инициативния комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова в новия избор за президент и вицепрезидент на 

републиката на 21 ноември 2021 г. Иван Василев Тошев, ЕГН...  

На застъпника да се издаде удостоверение.  

Колеги, проектите са в мрежата вече – проект № 987 за 

застъпник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания по този проект? Няма. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар 

Томов); против – няма.  

Решението е № 983-ПВР/20.11.2021 г. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви проект за 

решение за публикуване на списък с упълномощени представители 

на инициативния комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Малинова Йотова в новия избор за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г. 

С вх. № ПВР-12-6/1 от 20 ноември 2021 г. в Централната 

избирателна комисия е постъпил списък – Приложение № 1, на 

технически носител с девет упълномощени представители, подаден 

чрез пълномощник Златомир Николов. 

След извършена проверка Централната избирателна комисия 

констатира, че и за деветимата упълномощени представители са 

изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 832-

ПВР/НС на Централната избирателна комисия, поради което Ви 

предлагам да вземем решение да публикуваме на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия списък с деветима 
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упълномощени представители на инициативния комитет за издигане 

на независим кандидат за президент Румен Радев и независим 

кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова в новия избор за 

президент и вицепрезидент на Републиката. Това е проект № 988. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли 

изказвания по проекта? Няма. 

Колеги, моля, процедура по гласуване. 

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

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

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с№ 984-ПВР/20.11.2021 г. 

Следващ докладчик е госпожа Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление с 

вх. № ПВР-12-5/1 от 19 ноември 2021 г. за регистрация на 

застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска 

листа на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова. Към заявлението са приложени всички изискуеми 

документи. Заявлението съдържа декларация и предложение за едно 

лице, което да бъде регистрирано като застъпник. 

От извършена проверка се установява, че лицето отговаря на 

изискванията на Изборния кодекс, поради което и на посочените в 

проекта правни основания предлагам Централната избирателна 

комисия да регистрира за застъпник на кандидатска листа на 

инициативен комитет за издигане на независим кандидат за 

президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент 

Илияна Йотова в избирателни секции извън страната Нели 

Костадинова Чакалова, ЕГН.  

На застъпника да бъде издадено удостоверение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение? Ако няма изказвания, 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, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 985-ПВР/20.11.2021 г. 

Господин Ципов, готов ли е Вашият проект на решение? 

Заповядайте.  

Определям госпожа Матева да води заседанието. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна 

комисия на електронната поща е постъпило писмо от Анжелика 

Цокова – председател на сдружение Гражданско движение ДНЕС, с 

вх. № ПВР-18-3/20.11.2021 г., относно искане за заличаване на 

регистрацията на наблюдатели в новия избор за президент и 

вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г., регистрирани 

от сдружение Гражданско движение ДНЕС с Решение № 921-

ПВР/НС/12.11.2021 г. и Решение № 905-ПВР/НС/11.11.2021 г. на 

Централната избирателна комисия, с Решение № 977-

ПВР/НС/19.11.2021 г. са заличени като наблюдатели четири от 

лицата, посочени в писмото, вх. № ПВР-18/3 от 20 ноември 2021 г., и 

с оглед на съответните основания от Изборния кодекс и Решение 

№ 580-ПВР/НС/23.09.2021 г. предлагам на вниманието Ви следното  

РЕШЕНИЕ: 

Заличава като наблюдател един упълномощен представител 

на Гражданско движение ДНЕС Людмила Григорова Григорова, 

ЕГН... и анулира издаденото й удостоверение. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  
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Решението е № 986-ПВР/20.11.2021 г. 

Колеги, преминаваме към точка втора: Гласуване извън 

страната. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

 

Точка 2. Гласуване извън страната. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, първо, искам да докладвам 

проект за решение в моя папка от днешна дата с проектен № 991. 

Към него има и приложения. Моля да се запознаете със 

съдържанието на решението и ако нямате забележки, да го 

подложим на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля да се запознаете с проекта за промени в съставите на 

секционни избирателни комисии извън страната.  

Колеги, имате ли становища по проекта? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е с № 987-ПВР/20.11.2021 г. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Искам да докладвам няколко 

преписки в тази точка. 

Първо Ви докладвам писмо, което пристигна преди малко, от 

Работна група „Избори”, с вх. № ПВР/НС-04-125/8, адресирано до 

Централната избирателна комисия и ни уведомяват, че въпреки 

положените усилия за доставяне навреме за новия избор на 

президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. до 

всички избирателни секции извън страната в следните избирателни 

секции не са доставени хартиените бюлетини за новия избор на 

21 ноември 2021г. поради непреодолими пречки от обективен 

характер. Това са избирателна секция в Аделаида, Австралия, 

№ 320100002; избирателна секция в Бризбън, Австралия, 
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№ 320100003; избирателна секция в Крайстчърч, Нова Зеландия, 

№ 324000342; избирателна секция в Сейнт Луис, Мисури, САЩ 

№ 325200553.  

Молят за указания и уточняват, че от часовата разлика, като 

началото на изборния ден, в избирателната секция в Крайстчърч е 

20,00 ч. българско време днес.  

Докладвам следващ вх. № ПВР-04-01-32 – грама, с която от 

Посолството на Република България от Кайро ни уведомяват за 

липсващ протокол за отразяване на резултатите на изборите за 

президент и вицепрезидент на Република България  – Приложение 

№ 104-ПВР/чх от изборните книжа, и ни молят за указания. 

Грешката се дължи на това, че секционната избирателна 

комисия е попълнила още на първи тур всички налични оригинални 

екземпляри и ги е сложила в торбата за връщане на материалите в 

България. 

Засега всички преписки докладвам за запознаване, за да бъдат 

обсъдени по съответен ред. 

По отношение на липсващ документ – изборна книга, Ви 

докладвам писмо, получено на пощата на Централната избирателна 

комисия от секция № 022 в Баку, което ни уведомява, че от 

Приложение № 104-ПВР/чх липсват първа и втора страница от 

основния протокол. Посочили са фабричният номер и молят за 

указания в тази връзка.  

Следващото, което Ви докладвам е вх. № ПВР-04-01-34/ 

20.11.2021 г. от СИК № 320200012 Виена, които ни уведомяват, че 

след приключването на изборите на 14 ноември пликът, който е бил 

с оригиналните протоколи за балотажа, е бил поставен в една от 

торбите с книжата за връщан и по тази причина не разполагат с 

такива книжа и молят за указания в тази връзка. 

Това е във Виена – 10-ти Бецирк, секция № 012. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз чух за протокол, 

Приложение № 104-ПВР/чх. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: В 10-ти Бецирк. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Все този протокол?  

За този протокол ние имаме така наречения нулев протокол. 

Можем да изпратим pdf-формат на този протокол през 

комуникационния пост, както направихме на 14 ноември, 

аналогично. В касата в кабинета на председателя е този протокол.  

Колеги, за да вървим напред – колега Стоянова, можете ли да 

кажете кои бяха трите секции, за които има проблем с протокол 

№ 104-ПВР/чх? 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Повтарям входящите номера на писмата 

и секциите, за които става въпрос: вх. № ПВР-04-01-34/20.11.2021 г. 

за секция № 012 във Виена, 10-ти Бецирк; другото е получено през 

ВКП от секция № 022, Баку – Баку, и третото е грамата от Кайро, 

препратено от Работна група „Избори”, свх. № ПВР-04-01-31 за 

секцията в Посолството в Кайро. 

РОСИЦА МАТЕВА: Вижте какво пише от Виена, Австрия. 

Във Виена пише, че в Австрия има хартиени секции, на които са 

дали оригинални протоколи за гласуване с машина, могат да вземат 

един от тях и да го дадат на тази секция. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: за тях може и така. 

Предлагам да дадем съгласие. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: А в Кайро какво има?  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам Ви специално за 

секцията във Виена, за 10-ти Бецирг, да дадем съгласие, както е 

предложено от Посолството във Виена – да се предаде на тази 

секционна избирателна комисия протокол, който по погрешка е 

предаден на така наречените „хартиени” секции, тоест има 

оригинални протоколи, предназначени за гласуване с машина, които 

се намират в секции, предназначени за гласуване с хартия. Просто да 

дадем съгласието си да бъде предоставен такъв протокол на тази 

секция. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Какъв „такъв”, нали 

„ЧХ”? 

РОСИЦА МАТЕВА: Посолството казва, че  в секция за 

гласуване с хартия има предоставени оригинални протоколи, 

предназначени за гласуване с машина. В 10-ти Бецирг е с машина и 

те нямат оригинален протокол за балотажа, защото очевидно са го 

прибрали с книжата за 14 ноември 201 г.  

Всъщност предложението е да опишат с приемане и 

предаване на фабричните номера на представения протокол и да 

предоставят на секционна избирателна комисия № 320200012, Виена 

– 10-ти Бецирк, един оригинален протокол за гласуване с машина, 

който ще бъде взет от някоя от секциите с хартия. Предлагам да 

дадем съгласие по този начин. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А за другите две? 

РОСИЦА МАТЕВА: За другите две – секцията в Кайро 

изобщо нямат протокол, защото са го попълнили на първия тур и 

предлагам чрез ВКП да им бъде изпратен нулевият протокол, за да 

го разпечатат, а в Баку въпросът е дали да си разпечатат само 

първите две страници, които нямат, и да използват останалите 

страници на протокола, който имат, или да разпечатат целия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нулевият протокол 

да се изпрати чрез ВКП. 

РОСИЦА МАТЕВА: Значи, на Баку и на Кайро да се изпрати 

нулевият протокол, който да бъде разпечатан и използван за 

изборите на 21 ноември 2021 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. 

Колеги, има ли друго предложение?  

Моля, процедура по гласуване на такова протоколно решение 

за тези три секции. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

Колеги, докато изчакваме с нулевия протокол каква 

организация да създадем, поставям следния въпрос във връзка с 

движението на документите. 

Разписките, които утвърдихме, бяха в тази част същите и на 

първия тур. Имаше сканиран екземпляр от списъка за гласуване. 

Нали нямаме промяна в организацията на работа, че списъкът не се 

разпечатва, а се предоставя накрая на електронен носител?  

Просто в тази кутийка няма да се отбележи съответното 

маркиране, че се предава, защото в реда за работа на ВКП, който не 

е променен към този момент, е записано, че списъците за гласуване 

не се разпечатват, а се предоставят след приключване на работата по 

приемане на документите на външен носител.  

Другият въпрос е протоколите, които утвърдихме за 

движение на документите за хартиените секции и за машините – 

трябва да има дата, час, когато ни се предоставят документите, и 

трябва да се подпише от представител на ДАНС и от представител 

на Централната избирателна комисия. Когато със забележка се 

връщат документите няколко пъти, всяко връщане ли ще се 

отбелязва с дата и час, или само първоначалното?  

Колеги, във връзка с писмото относно избирателните секции 

в Аделаида, Бризбън, Австралия, Крайстчърч, и Сейнт Луис, моля  

да вземем протоколно решение поради обстоятелството, че не са 

доставени хартиени бюлетини за новия избор, поради непреодолими 

пречки от обективен характер, да им бъде предоставен в PDF-

формат бюлетината за гласуване извън страната за новия избор чрез 

временния комуникационен пост. 

Моля, процедура на гласуване.  

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, 

Любомир  Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  
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Колеги, преминаваме към точка трета: Проекти на решения 

относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет 

и седмото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, 

ал. 2 от Изборния кодекс. 

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

 

Точка 3. Проекти на решения относно обявяване на избрани 

народни представители Четиридесет и седмото Народно събрание по 

реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, моля да погледнете проект 

на решение за поправка на техническа грешка в Решение  № 979-НС, 

което приехме снощи, в моя папка с проектен № 992: Решение 

относно поправка на техническа грешка в Решение № 979-НС/19.11. 

2021 г. на Централната избирателна  комисия. 

След извършена проверка Централната избирателна комисия 

установи, че е допусната техническа грешка в Решение № 979-

НС/19.11.2021 г., която следва да бъде поправена и на основание 

чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс предлагам да вземем решение, с 

което се допуска поправка на техническа грешка в Решение № 979-

НС/19.11.2021 г. на Централната избирателна комисия – в „относно” 

думите „Александър Атанасов Александров“ да се четат „Кирил 

Сашев Симеонов“.  Тази грешка е допусната в думите „относно”, а в 

диспозитивната част на решението текстът: „Обявява за народен 

представител от Трети изборен район – Варненски, Александър 

Атанасов Александров, с ЕГН…, под № 2 от листата на ПП „Има 

такъв народ“ в Трети изборен район – Варненски, на мястото на 

Филип Маринов Станев“, да се чете: „Обявява за народен 

представител от Трети изборен район – Варненски, Кирил Сашев 

Симеонов, с ЕГН…, под № 3 от листата на ПП „Има такъв народ“ в 

Трети изборен район – Варненски, на мястото на Филип Маринов 

Станев.“ 

Моля да бъде гласувано. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение има ли изказвания?  

Може би да се добави отдолу: „Решението да се обнародва 

незабавно в „Държавен вестник”, тъй като се отнася за обявяване на 

народни представители. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Да, ще допълня проекта с този текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

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

против – няма.  

Решението е № 988-НС/20.11.2021 г. 

Следващ докладчик в тази точка е госпожа Солакова. 

Заповядайте. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната 

избирателна комисия постъпи заявление, вх. № НС-10-

383/19.11.2021 г. от Йордан Кирилов Цонев, регистриран кандидат 

за народен представител от кандидатската листа на „Движение за 

права и свободи“ в Тринадесети изборен район – Пазарджишки, с 

искане да не бъде обявен за избран за народен представител в 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки. 

С Решение № 976-НС/19.11.2021 г. Централната избирателна 

комисия обяви Йордан Кирилов Цонев за избран за народен 

представител от листата на ПП „Движение за права и свободи“ в 

Тринадесети изборен район – Пазарджишки. Подаденото заявление 

следва да се счита като заявление от Йордан Цонев да не бъде 

обявен за избран за народен представител и да не встъпи в 

правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на 

Решение № 976-НС/19.11.2021 г. на Централната избирателна 

комисия, поради което следва да се обяви за избран следващият 
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кандидат в листата на „Движение за права и свободи“ в Тринадесети 

изборен район – Пазарджишки. 

Въз основа на подаденото заявление и на основание чл. 57, ал. 1, 

т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

„РЕШИ: 

Обявява за народен представител от Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки, Небие Исмет Кабак, с ЕГН..., под № 4 от 

листата на „Движение за права и свободи“ в Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки, на мястото на Йордан Кирилов Цонев. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания 

по този проект на решение има ли? Няма. 

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

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

Солакова, Цветанка Георгиева); против – 2 (Росица Матева, 

Любомир  Георгиев).  

Решението е  № 989-НС/20.11.2021 г. 

Преминаваме към точка четвърта: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов.  

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви постъпило 

писмо от „Сиела Норма” АД, вх. № ПВР-23-87. С него ни 

информират, че при товарене на машините по камионите се е 

получило разминаване на две машини, както следва: машината от 

секция № 04 във Велико Търново е заминала за секция № 04 в град 

Несебър и обратното. 

След като днес при разтоварването и проверка на машините 

се е установила тази грешка ни уведомяват за това, като молят за 

разрешение да се транспортират машините по места, както следва – 

машината с номера от Велико Търново да бъде транспортирана до 
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Несебър и със същата кола да се върне до Велико Търново машина 

със същия номер, като са организирали кола да тръгне от Велико 

Търново и да отиде до Бургас, като тя ще пътува с осигурен 

полицейски ескорт и в двете посоки. Тъй като за това получихме 

съобщение и от Главна дирекция „Жандармерия, специални 

операции и борба с тероризма” – още сутринта е организирано 

транспортирането на двете машини да си отидат на място, затова 

писмото го докладвам за сведение. 

С вх. № ПВР-04-02-19 – писмо от Главна дирекция 

„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, ни 

уведомяват, че на 19 ноември 2021 г. за времето от 13,30 ч. до 

18,00 ч. е осъществено транспортирането, съпровождането и 

охраната на машините до 27 районни избирателни комисии, на 

определените места на територията на 26 областни дирекции на 

МВР в страната, без София и София област. Тук ни изброяват точно 

до всяка РИК колко машини са отишли и номерата на автомобилите, 

с които са пътували. Така че във всичките 27 районни избирателни 

комисии са изнесени общо 8929 машини, всичките, които е 

необходимо. Докладвам Ви това нещо за сведение. 

С вх. № НС-04-02-259/2, пак от Главна дирекция 

„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, ни 

уведомяват, че на 19-ти в склада на „Карго-партнер” са върнати от 

секционните избирателни комисии 48 устройства за машинно 

гласуване от предоставените за разяснителна кампания. Пак 

повтарям, че това ние го разрешихме още в началото на седмицата и 

дадохме разпореждане с указание да бъдат върнати тези 

286 машини, едва на 19-ти се връщат 48.  

Постъпило е писмо, вх. № МИ-04-02-387 от РУ на МВР –

Велико Търново. Уведомяват ни, че там се води бързо производство, 

тъй като на 14 ноември 2021 г., около 18,45 ч., в СИК № 15 по време 

на провеждането на изборите, е повредена карта пластика за 

гласуване и са създадени пречки за осъществяване на избирателното 

право на гласоподавателите в СИК № 15. За нуждите на 
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разследването ни молят да им предоставим информация, а именно 

какви са техническите параметри на картата пластика, каква е 

функцията й, каква информация съдържа, каква е стойността на 

картата, чия собственост е карта пластика за машинно гласуване и 

дали разполагаме с вещо техническо лице, на което да бъде 

възложено изготвянето на експертиза за годността на картата. Тъй 

като ние имаме информация само по трети и четвърти въпрос от 

зададените, предлагам да възложим на нашите технически експерти 

да подготвят становище относно другите въпроси. 

Докладвам Ви две идентични писма от „Сиела Норма” АД, 

вх. № ЦИК-06-6-375/12.11.2021 г. в моя папка, и вх. № ЦИК-06-6-

380 в моя папка от 18 ноември 2021 г. С тях „Сиела Норма” АД 

твърди, че към настоящия момент задължението по т. 3.5 от Договор 

№ 1 от 6 февруари 2021 г. все още не е изпълнено, от което според 

тях следва, че възложителят не е придобил собствеността върху 

устройствата и софтуера. Поради горното „Сиела Норма” АД 

предлага, в случай че към 14 ноември 2021 г. – за първото писмо, и 

съответно към 21 ноември 2021 г. – за второто писмо, ако дотогава 

възложителят все още не е придобил собствеността върху 

устройствата, те да предоставят въпросните 9600 устройства за 

произвеждане на изборите, като за това да получат обезщетение по 

1500 лв. на машина за всеки един от насрочените изборни дни. 

Във връзка с горно.то е изготвено становище от главния 

юрисконсулт в дирекция „Администрация”, вх. № ЦИК-09-458, това 

е в моя днешна папка – в становището е отбелязано, че на 5 юли 

2021 г. Централната избирателна комисия е платила цената на 9600 

машини.  

Съгласно счетоводните стандарти доставката по Договор № 1 

е  в два компонента – устройствата като дълготрайни материални 

активи и софтуерът, който следва да се запише счетоводно като 

дълготраен нематериален актив. След плащане на устройствата 

собствеността им като дълготрайни материални активи стават 

притежание на Централната избирателна комисия, което се отразява 
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в счетоводните регистри и е предпоставка за начисляване на 

амортизации и последващо оповестяване в годишния счетоводен 

отчет. Също така притежанието на собствеността на устройствата –

вх. № ЦИК-09-458 от днешна дата.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз възразявам на микрофон в 

Централната избирателна комисия да се изчитат писма от „Сиела 

Норма” АД, с които „Сиела Норма” АД едва ли не дава указания на 

ЦИК като какви материални и нематериални активи и как трябва да 

завежда собствените си машини и как да води счетоводното си 

обслужване.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Накрая становището завършва, че 

претенциите на „Сиела Норма” АД, че Централната избирателна 

комисия не е собственик на 9600 устройства и заявена престация, са 

абсолютно неоснователни. Поради горното предлагам двете писма 

на „Сиела Норма” АД да останат за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка четвърта. Има ли други доклади? 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Аз понеже не отговарям за машинно 

гласуване, но ми се разпределят. 

Колеги, докладвам Ви писмо от Главна дирекция 

„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, 

вх. № ПВР/НС-04-2-83/20.11.2021 г., с което главен комисар 

Гребенаров ни уведомява, че във връзка с писмо с посочен 

регистрационен номер от „Сиела Норма” АД е изпратено до Главна 

дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” 

и им е предоставено разпореждане № 8932 от 15 ноември 2021 г. на 

Административен съд – София-град, с което е разпоредено да бъде 

прекратено безусловно действието, предприето от ЦИК, изразяващо 

се във фактическо задържане без правно основание на СУЕМГ, 

които не са част от договор № 38 и с цел спазване разпоредбата на 
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чл. 253, ал. 2, изречение второ от АПК, Главна дирекция 

„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма” ще 

създаде необходимата организация за фактическото предаване на 

контейнера с машините в 12,00 ч. на 22 ноември 2021 г. на 

територията на логистична база на „Карго-партнер”, като от страна 

на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с 

тероризма” ще бъде осигурена охрана и съпровод на транспортното 

средство, с което СУЕМГ ще бъдат закарани и прибрани в склада на 

„Сиела Норма” АД, намиращ се в София, ул. „Гео Милев” № 158, 

където се съхраняват останалите 199 машини, които не са 

собственост на Централната избирателна комисия. Имайки предвид 

горното и при желание от страна на Централната избирателна 

комисия молят да се осигури наши представител, който да присъства 

на горепосочената дата, час и място при разпечатването и 

фактическото предаване на контейнера на „Сиела Норма” АД. 

Колеги, аз мисля, че Централната избирателна комисия 

имаше намерението така или иначе на 22 ноември 2021 г., след 

произвеждане на изборите, да даде съгласие машините, които не е 

установено чия собственост са пред Централната избирателна 

комисия – дали на „Смартматик” или на „Сиела Норма” АД, да 

бъдат освободени за свободно ползване от този, който се легитимира 

като собственик.  

Така че аз докладвам това писмо за сведение и моето 

предложение е с оглед натовареността на Централната избирателна 

комисия на 22 ноември 2021 г., когато ще приемаме  и изборни 

книжа, и документите от районните избирателни комисии, както към 

този час 12,00 ч., ще продължи приемането на документи от 

гласуването извън страната ЦИК, да не изпраща представител. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, друго 

предложение има ли?  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, значи това писмо остава за 

сведение. 
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Докладвам Ви сигнал, написан на ръка до Централната 

избирателна комисия, с което ни се изпращат снимки на машини с 

предположението, че може би са манипулирани по някакъв начин. 

Предлагам Ви да бъдат предоставени на експертите, които 

сътрудничат на Централната избирателна комисия за становище, 

след което ще Ви докладвам тяхното становище и по-подробно 

сигнала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

продължаваме с точка пета: Доклади по административни 

преписки. 

Госпожо Солакова, заповядайте. 

 

Точка 5. Доклади по административни преписки. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме едно 

писмо по електронната поща от Б.           Л.           , който ни пита 

дали има разпореждане и изискване от Централната избирателна 

комисия възнагражденията на членовете на секционните 

избирателни комисии да се получават единствено и само по банков 

път от община Панагюрище. Докладвам Ви го за сведение. 

Достатъчно много пъти по повод на писма, постъпили от господин 

Л.        , ЦИК е предприемала необходимите действия, но специално 

по този въпрос Ви предлагам да го оставим за сведение без да му 

отговаряме. Естествено, че ние няма как да имаме указание до 

общините, а в крайна сметка е въпрос на организация на органа, 

който начислява и изплаща възнагражденията. Това не е 

Централната избирателна комисия. 

Само за сведение Ви докладвам. Получили сме констативен 

протокол от област Пловдив за получаването на бюлетините за 

Седемнадесети изборен район, вх. № ПВР-05-31/20.11.2021 г.  

От екип „Избори” на Столична община ни питат дали ще има 

нов оперативен план за 21 ноември 2021 г. или ще се работи по 

предходния по аналогия. Така е с всички решения, които уреждат 



 21 

изборите на 14-ти и се прилагат в съответната част за новия избор за 

президент и вицепрезидент. За сведение. 

За сведение Ви докладвам писмо от Администрацията на 

Министерския съвет, вх. № ПВР-03-24/19.11.2021 г. от 19 ноември 

2021 г. Изпращат писмо до областните администрации с указания 

относно прилагането на Оперативния план на Централната 

избирателна комисия и събиране на информация за броя на 

гласувалите в определените часове в деня на новия избор. 

Докладвам Ви за запознаване писмо с вх. № ПВР-04-02-

15/19.11.2021 г. от главния секретар на МВР, главен комисар 

господин П.      Т.       , в отговор на наше писмо.  

Само за запознаване Ви докладвам искане от господин             

Г.        Г.           , вх. № МИ-15-335/19.11.2021 г., във връзка с 

решение на Върховния административен съд по негова жалба. 

Решението е от 11 ноември 2021 г. От общинската избирателна 

комисия имаме писмо с искане за методически указания за действия 

в този случай. 

Докладвам Ви от областния управител на област Сливен за 

предаване на бюлетини на общини в областта на територията на 

изборен район № 21 на 18 ноември 2021 г., вх. № ПВР-05-26. За 

сведение. 

От Областна администрация – Плевен, също сме получили 

писмо, също за запознаване ще Ви го докладвам, свързано е с 

възнаграждението на районната избирателна комисия в Плевен. Ще 

свържа двете преписки – запитването, което вчера на работна група 

докладвах от РИК – Плевен. Ще свържа вх. № ПВР/НС-15-319/ 

18.11.2021 г. и вх. № ПВР-05-29/19.11.2021 г., за да мога да направя 

предложение, като на първо място ще помоля да се проведе работна 

група. 

Получили сме от Окръжна прокуратура – Разград, 

разпореждането във връзка с осигуряване на условия за гласуване на 

лица, които са задържани и спрямо които няма влязла в сила 

присъда лишаване от свобода, тъй като броят на тези избиратели на 
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територията на Разград не позволява образуване на секция, но тъй 

като е било известно, че в град Русе има разкрита избирателна 

секция е разпоредено на 21-ви да бъдат конвоирани до град Русе и 

обратно четирите лица, които се намират в мястото за задържане. 

Докладвам Ви го за сведение, вх. № ПВР-09-7/19.11.2021 г.  

Докладвам Ви за сведение, вх. № ПВР/НС-18-24/18.11.2021 г. 

То беше ще вчера за доклад, но не беше спешно, затова го отложих 

за днес. Доколкото имаме общо указание във връзка с използването 

на снабдяването и гласуването с удостоверение за гласуване на 

друго място. Това касае искане от Граждански комитет „Равни пред 

закона” в лицето на председателя на Управителния съвет Светослав 

Николов. Посочили са ни различните практики в случаите, когато 

техни упълномощени членове, регистрирани като наблюдатели, са 

гласували с удостоверение на 14 ноември 2021 г. на този етап 

приключих. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, сега се 

връщаме в точка трета: Проекти на решения за регистрация на 

застъпници, наблюдатели и упълномощени представители в 

изборите на 21.11.2021 г. 

В моя папка с днешна дата има проект на решение № 968 

относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет 

и седмото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300,  

ал. 2 от Изборния кодекс. 

Колеги, постъпилите заявления от народни представители, 

които с предходно наше решение сме обявили, че са избрани от два 

изборни района – в срока, който беше даден, са постъпили и техните 

заявления от кой район желаят да бъдат избрани. 

Постъпило е заявление от: 

Антоанета Димитрова Цонева, вх. № НС-11-197/20.11.2021 г., 

с което заявява, че желае да остане избрана в листата на 

„Демократична България – Обединение” в Тринадесети изборен 

район – Пазарджишки;  
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Росен Добрев Костурков, вх. № НС-11-198/20.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Седемнадесети изборен район – 

Пловдивски;  

Корнелия Петрова Нинова, вх. № НС-11-196/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избрана в листата на „БСП за 

България“ в Двадесет и пети изборен район – София;  

Костадин Тодоров Костадинов, вх. № НС-10-376/19.11.2021 

г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП 

„Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски;  

Красимир Георгиев Вълчев, вх. № НС-11-190/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в 

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски;  

Десислава Вълчева Атанасова, вх. № НС-11-189 от 

19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в листата 

на ГЕРБ-СДС в Деветнадесети изборен район – Русенски;  

Костадин Георгиев Ангелов, вх. № НС-11-188/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ГЕРБ-СДС в 

Четвърти изборен район – Великотърновски;  

Никола Георгиев Минчев, вх. № НС-11-191/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – 

София;  

Иван Маркос Христанов, вх. № НС-11-192/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Петнадесети изборен район – 

Плевенски; 

Асен Васков Василев, вх. № НС-11-193/19.11.2021 г., с което 

заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Двадесет и девети изборен район – 

Хасковски; 

Кирил Петков Петков, вх. № НС-11-194/19.11.2021 г., с което 

заявява, че желае да остане избран в листата на коалиция 
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„Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив; 

Елена Цонева Гунчева, вх. № ПВРНС-10-53/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избрана в листата на ПП 

„Възраждане“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив; 

Кристиан Иванов Вигенин, вх. № НС-11-195/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на „БСП за 

България” в Тридесет и първи изборен район – Ямболски; 

Тошко Йорданов Хаджитодоров, вх. № НС-10-

380/19.11. 2021 г., с което заявява, че желае да остане избран в 

листата на ПП „Има такъв народ” в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив; 

Виктория Димитрова Василева, вх. № НС-10-

379/19.11.2021 г., с което заявява, че желае да остане избрана в 

листата на ПП „Има такъв народ” в Първи изборен район – 

Благоевградски; 

Андрей Иванов Чорбанов, вх. № НС-10-378/19.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Има такъв 

народ  в Двадесет и шести изборен район – Софийски; 

Мустафа Сали Карадайъ, вх. № НС-10-384/20.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение 

за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски; 

Делян Славчев Пеевски, вх. № НС-10-385/20.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение 

за права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски; 

Цветан Иванов Енчев, вх. № НС-10-386/20.11.2021 г., с което 

заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение за 

права и свободи“ в Шести изборен район – Врачански; 

Халил Реджепов Летифов, вх. № НС-10-387/20.11.2021 г., с 

което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП „Движение 

за права и свободи“ в Двадесет и седми изборен район изборен 

район – Старозагорски. 
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С оглед на изложеното и на основание чл. 299, ал. 1 и 3 и 

чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Решение № 474 – колеги, има 

грешка тук, в номерацията на решенията трябва да се посочат 

съответните решения, относими към това решение, това са 

решенията, с които обявихме изборните резултати в изборите, 

произведени на 14 ноември 2021 г. – Централната избирателна 

комисия реши: 

Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет 

и седмото Народно събрание, както следва:  

1. Петър Ясенов Маринов от листата на „Демократична 

България – Обединение  в Двадесет и трети изборен район – София; 

2. Йордан Янков Маджунков от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Шестнадесети изборен район – 

Пловдив; 

3. Борислав Гуцанов Гуцанов  от листата на коалиция „БСП 

за България“ в Трети изборен район – Варненски; 

4. Иво Георгиев Русчев от листата на ПП „Възраждане“ в 

Двадесет и пети изборен район – София; 

5. Илтер Бейзатов Садъков от листата на коалиция ГЕРБ –

СДС, в Тридесети изборен район – Шуменски; 

6. Гюнай Хюсмен Хюсмен от листата на коалиция ГЕРБ –

СДС, в Осемнадесети изборен район – Разградски; 

7. Бранимир Николаев Балачев от листата на коалиция ГЕРБ 

– СДС в Трети изборен район – Варненски; 

8. Юлия Борисова Иванова от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Четиринадесети изборен район – 

Пернишки; 

9. Борислав Антониев Антонов от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – 

София; 

10. Виктор Гасан Насър от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Двадесет и трети изборен район – 

София; 
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11. Мирослава Петрова Петрова от листата на коалиция 

„Продължаваме Промяната“ в Двадесет и четвърти изборен район – 

София; 

12. Цвета Тодорова Галунова от листата на ПП „Възраждане“ 

в Четвърти изборен район – Великотърновски; 

13. Иван Богомилов Петков  от листата на коалиция „БСП за 

България“ в Шестнадесети изборен район – Пловдив; 

14. Танер Кадир Тюркоглу от листата на ПП „Има такъв 

народ“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски; 

15. Снежанка Райчова Траянска от листата на ПП „Има такъв 

народ“ в Десети изборен район – Кюстендилски; 

16. Момчил Кунчев Иванов от листата на ПП „Има такъв 

народ“ в Десети изборен район. Не, това е Четвърти изборен район. 

В точка 16 е Четвърти изборен район.  

Във файла коригиран ли е? Да. 

16. Момчил Кунчев Иванов от листата на ПП „Има такъв 

народ“ в  Четвърти изборен район – Великотърновски. 

17. Павлин Павлов Кръстев  от листата на ПП „Движение за 

права и свободи“ в Девети изборен район – Кърджалийски; 

18. Йордан Кирилов Цонев от листата на ПП „Движение за 

права и свободи“ в Четвърти изборен район – Великотърновски; 

19. Петър Пандушев Чобанов от листата на ПП „Движение за 

права и свободи“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски; 

20. Ерхан Мехмедов Кълков от листата на ПП „Движение за 

права и свободи“ в Първи изборен район – Благоевградски. 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.  

Колеги, по този проект на решение, като изключим 

техническите корекции, които трябва да бъдат нанесени, както и да 

се изпишат преди диспозитива относимите решения на ЦИК към 

това решение – явно хартиеният екземпляр в мен не е бил 

коригиран, имате ли изказвания?  

Моля, процедура на гласуване.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 
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Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир  Георгиев, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 990-НС/20.11.2021 г.  

С това приключихме решенията, свързани с обявяване на 

избраните народни представители. 

Колеги, определям госпожа Матева да води, ако се наложи, 

до края заседанието. 

Мисля, че трябва да се върнем към точка втора: Гласуване 

извън страната. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, във вътрешната 

мрежа в моя папка на днешна дата съм качил един екселски файл, 

който всъщност е предложение за опростяване на информацията, 

която планираме да съберем с двата протокола, които гласувахме. 

Единствената цел е тази работа да се извърши по-бързо, по-

оперативно и по-нагледно. Моля да погледнете файла, той се казва 

„Секции – избори 2021” и е направен модел за машинно гласуване. 

Идеята е в таблица във формат А4 да се прави приемането и 

предаването на комплектите документи с възможност за две 

корекции и с подписи на двете страни – на ВКП, по-скоро на ДАНС 

и на ЦИК, което тук, на този екземпляр не е излязло, но то ще се 

добави, на хартиения го има. Под „Подпис”/„Подпис” трябва да 

стане „Подпис-ДАНС”/„Подпис-ЦИК”. Единствената цел е 

икономисване на време и по-голяма нагледност, а и по-бърза 

проверка къде са пристигнали и предадени с подписи комплектите 

документи. Всъщност в този вид ние не губим никаква информация 

в сравнение с двата протокола. Затова предлагам да ги заменим с 

една такава таблица.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище.  
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Колеги, моля Ви за становище по предложението на колегата 

Томов, тъй като се променя утвърденият от вчера режим на работа и 

документи, за да могат да бъдат приемани резултатите и 

протоколите от секционните избирателни комисии извън страната. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Отворих файла, който колегата 

Томов цитира. Аз мисля, че в този файл точно тази информация, 

която ние счетохме, че ни е крайно необходима да имаме в процеса 

на предаване и приемане на документи между сътрудниците на 

ДАНС, съответно нашите сътрудници, в тази таблица, която се 

предлага, не е отразено. Реално погледнато това е същата таблица, 

която стои на таблото долу. Единствено има добавяне на подписи, 

защото и в тази, която беше в нощта на приемане на резултатите, 

абсолютно по същия начин изглеждаше, тоест същото би се 

постигнало, ако на тези, разпечатани на стената, просто отстрани 

накрая се слагат някакви подписи. Но тя не носи необходимата 

информация, тоест точно при предаването на документите кои 

документи от едните на другите сътрудници се предават, за да може 

да се установява дали има или няма някакъв пропуск на самия вход 

на получаване на документация от секционните избирателни 

комисии към ВКП. Така че считам, че тази таблица изобщо не носи 

този тип информация, който счетохме, че ни е необходимо с оглед 

процедурите, начина, който се случи на предаване на документите в 

първия тур на изборите. Така че считам, че няма никакъв еквивалент 

и между това, което в момента се предлага като таблица, и това, 

което вчера разглеждахме и приехме като документа, който като 

образец одобрихме – протокол за движение на документите, за 

съответните видове комисии. Не виждам никаква еквивалентност. 

Да, със сигурност тази таблица ще спести може би време, защото тя 

просто не съдържа вътре тази необходима информация за 

извършените действия и окомплектовката на документите. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега 

Томов, сега ще Ви дам думата.  
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Само да допълня колегата Стоянова. Тази таблица на 

практика ще си се ползва отново, защото на нея се отразяват 

наистина часовете и е поставена на дъската, на която всички 

виждаме кои документи са приети вече в ЦИК и съответно и часа, но 

аз смятам, че не трябва да се изключват и не трябва да се отменят 

протоколите, които одобрихме, тъй като съдържат повече 

информация. 

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Въпросът относно хартиения протокол, 

който одобрихме, каква повече информация съдържа и какво друго 

освен протокола се предава на ЦИК? Списъците? Разпечатки на 

списъците ли ще искаме? Очевидно не! И го обсъждахме това нещо. 

Искаме само протокола. Един документ! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Това 

въпрос към кой беше, колега Томов? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Към всички Ви, ако искаш. Един 

документ – това са 541 секции. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Господин Томов, ние досега нямаме документ, с който да 

удостоверяваме чрез подпис какво ни предава ДАНС. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Нали тъкмо това предлагам – да има 

подписи. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз 

смятам, че на тази табличка, която предлагате, не е удачно и 

уместно, защото тя ще трябва да бъде доста голяма или трябва да 

бъде по брой секции, направена на книжка, и смятам, че ще се 

забави, времето ще бъде по-дълго да се търси и да се рови в тази 

папчица, в която са разпечатани примерно N-на брой листа – четири, 

в които се съдържат по десетина секции, това са 750 секции, 

отколкото да се съставя и подписва такъв протокол, който вече сме 

утвърдили.  

Пак повтарям, тази табличка, абсолютно същата, вече е 

разлепена долу във временния комуникационен пост, където ходих 
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преди началото на заседанието, и имаме готовност да започваме и 

отбелязването в тази табличка. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не предлагам нищо оригинално, 

просто да се добавят подписи на двете страни, за да имаме нещо 

като приемане и предаване на тези документи. Нали това беше 

идеята на протоколите? Но, както и да е, окей! 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз 

мисля, че стана ясно от обсъжданията какво се предлага и какво е 

становището на част от колегите. Ако държите да се подложи на 

гласуване Вашето предложение, да го подлагам ли на гласуване? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, държа да се подложи на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Тоест, 

за да сме наясно какво гласуваме, Вие предлагате ли одобрените 

вчера от Централната избирателна комисия два протокола, като 

бланки, да бъдат отменени и вместо тях да бъде одобрена тази 

табличка и да се подписва тя? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, това предлагам, за да имаме 

контрол върху предаваните от ДАНС документи чрез подписите на 

двете страни. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

стана ли ясно какво гласуваме? Отменяме протоколите, които 

одобрихме вчера да бъдат подписани между ДАНС и ЦИК, за 

предаване на документи и вместо тях одобряваме таблицата, която 

колегата Томов предлага, на която да се съдържат подписи на 

представители на ДАНС и ЦИК. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 4 (Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Любомир Георгиев, Цветозар Томов); против – 8 

(Ерхан Чаушев, Росица Матева, Севинч Солакова, Красимир Ципов, 

Силвия Стойчева, Гергана Стоянова, Цветанка Георгиева, Елка 

Стоянова).  



 31 

Колеги, няма решение. Тоест, остават бланките и 

документите, които одобрихме вчера, и редът, по който ще се 

подават документите.  

Заповядайте, колега Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Тъй като е проблем, който би следвало 

да бъде разгледан скоро, засега само за сведение информирам 

Комисията. Обадиха ми се по телефона от посолството в Берлин по 

повод на това, че има заболели членове на секционните избирателни 

комисии в град Ерфурт – № 76 и № 77, с положителни тестове за 

ковид инфекция. Всъщност в двете секции на един адрес остават 

четирима души. Предложих да изпратят официално писмо, което да 

бъде незабавно разгледано от комисията, но предложението, което 

излезе от тях, беше евентуално да се заличи едната секция, а другата 

да поеме всички избиратели. Те са на един и същи адрес. Просто 

сега га съобщавам за сведение. В момента, в който пристигне писмо, 

ако ми бъде разпределено, ще го докладвам. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: А знаем 

ли колко избиратели са гласували на 14 ноември 2021 г. и в двете 

секции?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, под 300. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Общо? 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. Може да стане според мен. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Така 

или иначе трябва да дойде и писмо, така че ще го разгледаме малко 

по-късно. 

Колеги, ще се върнем по-късно в тази точка. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. През ВКП е влязло писмо, 

което не знам дали по друг ред е изпратено, отново от 10-ти Бецирк, 

който се оказа, че с всичко останало, което са върнали в страната, са 

върнали и печата си. Молят за указания в тази посока. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Може ли малко допълнителна 

информация във връзка с това писмо?  
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Аз се свързах с Работна група „Избори” и има възможност 

утре до 9,40 ч. печатът да пристигне във Виена. Те са машинна 

секция и биха могли да започнат работа. Ако Комисията прецени, че 

това е решение. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище как да действаме отново с 10-та секция, Бецирк 

поради липса и на печат. 

Заповядайте, колега Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз предлагам да изчакаме до утре и да 

видим, ако действително пристигне печатът, няма смисъл да правим 

каквото и да било. Ако не пристигне, предполагам, че на място, от 

Посолството, ще могат да реагират по съответния начин. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам ви да изясните случая малко по-подробно и допълнително 

да решим какво писмо да изпратим. 

Колега Томов, Вие ли ще се заемете?  

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Окей. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Но 

трябва да го върнем на доклад, за да гласуваме. 

Колеги, ще се върнем към тази точка по-късно. 

Сега се връщаме към пета точка: Доклади по 

административни преписки. 

Колеги, докладвам Ви въпрос на медии, вх. № ПВР-20-11 от 

19 ноември 2021 г. Това е екипът на „19 минути”, който ни пита 

какъв е резултатът на ръчното броене на 100% от разписките от 

машинното гласуване, колко са грешките, брой и процентно 

съотношение. Предлагам Ви да им отговорим кратко, че 

протоколите, които са съставени от секционните избирателни 

комисии в резултат на 100% броене на разписките от машинното 

гласуване са публикуване на интернет страницата на Централната 

избирателна комисия, като анализ на броя грешки не е направен, 

поради ангажираността на Централната избирателна комисия с 

обявяване на резултатите от произведените на 14 ноември 2021 г. 



 33 

избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни 

представители и организирането на новия избор на 21 ноември 

2021 г. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч 

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

Колеги, докладвам Ви писмо от Дончо Пачиков – член на 

Обществения съвет и наблюдател на избори за Европейски 

парламент, вх. № ПВР/НС-18-26/18.11.2021 г. В това писмо са 

зададени 18 въпроса във връзка с организацията на работата на 

секционните избирателни комисии и конкретни въпроси по 

отношение на мястото на застъпниците в изборния процес, връзки и 

телефони на Централната избирателна комисия във връзка с 

гласуване извън страната относно попълване на декларации при 

гласуване извън страната, относно правила и критерии за 

преминаване към гласуване от машина с хартия, относно правила и 

критерии, при които председателят на СИК разрешава гласуване с 

придружител, снимаща камера в секционната избирателна комисия 

кой преценява нарушава ли се тайната на вота и така нататък.  

По зададените въпроси възложих чрез директора на дирекция 

„Администрация” на юрисконсулт Ж.           да подготви отговори, 

така че Ви ги предлагам във вътрешната мрежа в папка с моите 

инициали. По имейл – застъпници, подготвен е отговор с извлечение 

от Методическите указания и информация като по втория въпрос за 

телефоните Ви предлагам да бъде отговорено не с телефоните на 

колегите Томов и Стоянова, а с посочване, че на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия в изборния ден се 

публикуват пет телефона за подаване на сигнали във връзка с 

гласуването извън страната, а те са изписани отдолу. Всъщност да 

остане само този отговор, тази част, без телефоните на колегите. 
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Вх. № ПВР/НС-18-26, но са разпределени на 19 ноември 

2021 г., така че сигурно са във вчерашната мрежа.  

Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разбрах, че има извлечение от 

Методическите указания, въпросът ми е дали отговорите на 

въпросите са съобразени с Методическите указания? 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Трябва 

да са копирани от Методическите указания извън страната 

отговорите на въпросите, които касаят прилагането на 

Методическите указания. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля, както са изготвени отговорите, 

по т. 3, да се предостави извлечение от Методическите указания, в 

което фигурира отговорът. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

оттеглям предложението да бъде отговорено с подготвените от 

господин Ж.           – главен юрисконсулт на Централната 

избирателна комисия, отговори, тъй като всъщност на практика в 

част от отговорите не се съдържа информацията и решенията на 

Централната избирателна комисия, които са взети и обективирани в 

Методическите указания или в рубриката „Въпроси и отговори”, 

така че Ви предлагам да бъде върнат отговор по електронната поща, 

че отговорите на въпросите се дават в рубриката „Въпроси и 

отговори” или в Методическите указания за гласуване извън 

страната, одобрени от Централната избирателна комисия. 

Има ли други предложения? Заповядайте, колега Солакова. 

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз предлагам да се обърне внимание 

на юрисконсултите, когато изготвят отговорите, че първото нещо, с 

което трябва да се съобразят, е Изборният кодекс, Методическите 

указания и принципните решения.  

Отговорите на въпроси не са част по творческо писане и в 

тази връзка да се въздържат от изразяване на лични мнения, както в 

случая с т. 3 – щеше да се получи едно дълбоко разминаване с 
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Методическите указания на Централната избирателна комисия. 

Освен, разбира се, ако не се цели точно това. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Не мога 

да отговоря от името на юрисконсулт Ж.       какво е целял, моите 

указания са били да бъде изготвен отговор съобразно решенията на 

Централната избирателна комисия и аз прекрасно знам какво пише в 

Методическите указания за попълване на декларацията за гласуване 

извън страната. Така че чрез директора на дирекция 

„Администрация” ще бъде обърнато внимание на юрисконсултите, в 

случая господин Ж.           , да не се проявява творчество и лично 

мнение, а да се придържат към решенията на Централната 

избирателна комисия. 

По предложението как да бъде отговорено, което направих 

преди малко? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Росица Матева, Силвия Стойчева); против – 5 (Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова, Димитър Димитров, Цветанка Георгиева, 

Красимир Ципов).  

Колеги, нямаме решение – няма да се отговаря, имейлът 

остава за сведение. 

Заповядайте в тази точка, колега Георгиева. 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо от 

кмета на община Бобов дол, вх. № МИ-06-726/20.11.2021 г.  с искане 

за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни 

книжа и материали по писмо-искане, постъпило от РУ на МВР – 

Дупница. 

Подготвила съм писмо, което изпращаме в подобни случаи на 

кметовете на общини,  което им указваме, че отварянето на 

запечатани помещения се случва по силата на наше 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2021 г. Моля да погледнете 

писмото и ако нямате възражения, да го гласуваме. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект за писмо. 

Моля, режим на гласуване. 

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

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

Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

Колега Баханов, заповядайте в „Административни преписки”. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, пристигнало е писмо 

от Прокуратурата на Република България, Районна прокуратура – 

Плевен, вх. № ПВР/НС-9-29/20.11.2021 г., с което ни информират, че 

по отношение на едно лице и ни изпращат определение по 

наказателно дело № № 2100/2021 г. по описа на Районен съд – град 

Плевен, влязло в законна сила на 15.11.2021 г., по силата на което на 

Д.           С.           О.         , с ЕГН…, живущ в град Плевен е наложено 

наказание по чл. 37, ал. 1, т. 6 от Наказателния кодекс „лишаване от 

право да заема определена държавна или обществена длъжност, а 

именно право да заема изборна длъжност за срок от две години”. 

Прилагат ни и протокол от 15 ноември 2021 г., с което е одобрено 

постигнато споразумение между защитника на подсъдимия и 

представителя на Районна прокуратура – Плевен, с което на същия е 

наложено описаното в доклада отпреди малко от мен наказание, а 

писмото ни е изпратено за изпълнение на наказанията. 

Предлагам и съм изготвил писмо до И.        Ф.     – 

изпълнителен директор на „Информационно обслужване”, с копие 

до Районна прокуратура – град Плевен, с което информираме 

„Информационно обслужване” АД за влязлото в сила определение 

наказателно дело от общ характер, с което е одобрено постигнатото 

споразумение, което е влязло в сила на 15 ноември 2021 г., с което 

на подсъдимия е наложено наказание „лишаване от право да заема 

определена държавна или обществена длъжност“, а именно изборна 

длъжност за срок от две години, като във връзка с горното следва да 

ни информират дали към датата на влизане в сила на присъдата – 
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15 ноември 2021 г. горепосоченото лице заема държавна или 

обществена длъжност и горното следва да се има предвид от 

„Информационно обслужване“ АД и за съобразяване при 

извършваните в бъдеще проверки във връзка с предстоящи избори 

до изтичане на срока на наложеното наказание на лицето – 

15 ноември 2023 г.  

Моля да го подложите на гласуване. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект на писмо. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, колеги, е във връзка с 

изпратено от нас писмо до „Информационно обслужване” АД, за да 

ни предоставят информация дали е било регистрирано като кандидат 

за кмет с произведени избори през 2011 и 2015 г. лицето Н.                    

М.          , ЕГН… След като сме получили отговор от 

„Информационно обслужване”, вх. № МИ-00-13 от 18 ноември 

2021 г., съм изготвил отговор и до Специализирана прокуратура, 

Следствен отдел, до следовател С.           Б.          , която 

информираме, че въпросното лице е било регистрирано в изборите 

за кмет на община и в изборите за общински съветници, проведени 

на 23 октомври 2011 г. Същата е регистрирана в изборите за кмет на 

община и в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 г. 

и ги информираме, че решението на ОИК – Брусарци, по отношение 

на това лице следва да изискат отговора на посочената комисия, 

тоест от ОИК – Брусарци, тъй като прокуратурата ни иска в своето 

писмо и заверен препис от решенията. Това е предложението ми. 

Моля да го подложите на гласуване. 
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. Писмото се намира във вътрешната мрежа в 

папката на колегата Баханов за вчерашното заседание. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 

няма.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, си 

позволявам да го докладвам днес, тъй като срокът на районните 

избирателни комисии, знаете, е ограничен съгласно Изборния 

кодекс. Затова  с вх. № МИ-09-231/16.11.2021 г.  – постановление на 

РИК – Самоков, за отказ за образуване на наказателно производство. 

Получен е сигнал от Г.         П.            на 12.11.2021 г., че в 

секция № 44, село Ярлово, община Самоков, са двама членове на 

комисия, които са семейство, а именно зам.-председателят е 

съпругът, а член е съпругата, което е нарушение на Изборният 

кодекс, по-специално чл. 66, ал. 2. 

Твърди се от жалбоподателката или сигналоподателката се е 

обадила на определена партия и е помолила да бъде член на 

комисия № 44 в Ярлово и тя приела, но на 12 ноември 2021 г. са се 

обадили и казали, че нямат нужда от нея. Тя знаела, че в тази секция 

член на комисията са М.         и К.          Н.           – били съпрузи, и 

подава сигнал на тел. 112. Установили са, че зам.-председател на 

въпросната секция № 44 в Ярлово е съпругът, а както казах, 

съпругата му е член на СИК. Това се установява и от приложеното 

удостоверение за семейно положение, а съгласно чл. 66, ал. 2 от 

Изборния кодекс членовете на районна избирателна комисия не 

могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство 

роднини по права линия, братя и сестри. Разпоредбата на чл. 96 от 

Изборния кодекс сочи, че за членовете на секционните избирателни 

комисии се прилагат ограниченията по чл. 66 от Изборния кодекс и 
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предвид горното намира, че преписката следва да бъде изпратена по 

компетентност на Централната избирателна комисия, за 

извършеното нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и 

изпраща прокурорска преписка № 266 по описа на Районна 

прокуратура – Самоков, по компетентност на Централната 

избирателна комисия. 

Уважаеми колеги, предлагам, тъй като в оригинал е 

изпратена цялата преписка, предлагам да се изпрати на РИК – София 

област, за предприемане на действия, тъй като прокуратурата е 

счела, че няма престъпление.  

Предложението ми е да изпратим незабавно цялата преписка, 

която пак казвам, че е в оригинал на РИК 26 – София област, за 

действия по компетентност и евентуално за замяна на едно от 

лицата, за да се избегне конфликтът на интереси, посочен в 

Изборния кодекс.  

Колеги, предлагам, както казах, с оглед на факта, че се 

установи безспорно, че едното от лицата от квотата на една 

политическа партия е зам.-председател – съпругът, а съпругата му е 

член на същата комисия от друга политическа партия, а знаете, че 

има ограничения в Изборния кодекс по чл. 66, ал. 2, които се 

прилагат и за членовете на секционните избирателни комисии, да го 

изпратим по компетентност заедно с оригиналната преписка на РИК 

26 – Софийска област, за незабавни действия по компетентност.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

във връзка с обстоятелството, че може би вече сме се произнесли по 

тази преписка, моля да бъде извършена проверка от двамата 

докладчици – от господин Баханов и от другия докладчик, и ако вече 

сме отговорили и препратили по електронната поща, просто 

оригиналът да остане при нас или да се препрати към писмото, което 

вече е изпратено по компетентност. Просто моля да проверите и 

след почивката да вземем решение съответно. 
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Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна 

комисия за проветряване на залата. Заседанието ще продължи в 

17,30 ч. 

(След почивката.) 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

продължава заседанието на Централната избирателна комисия. В 

залата сме десет членове на Централната избирателна комисия – 

налице е необходимият кворум. 

Продължаваме с точка шеста: Доклади по дела, жалби и 

сигнали. 

Заповядайте, колега Баханов. 

 

Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, във вътрешна мрежа има проект за 

решение по повод постъпила жалба от Ц.        И.         П.          , 

регистрирана като наблюдател за изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 

ноември 2021 г., срещу решение № 132-ПВР/НС/14.11.2021 г. на 

Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – 

Пловдивски. 

Преписката е изпратена на 18.11.2021 годна с вх. № ПВР/НС-

15-318. Изпратен е списък, от който е видно кои са били 

наблюдатели. Ц.           И.             П.           е вписана в регистъра на 

ЦИК за наблюдател в изборите и представител на ЦНЦ „Демокрация 

и законност“. Оспорва изцяло решението на РИК – Пловдивски. Тя 

подава сигнал за нарушения в изборния ден, а с обжалваното 

решение, този сигнал остава без уважение. Може да погледнете 

преписката.  

Счита, че РИК неправилно е приела, че във връзка с 

установените от нея нарушения, изразяващи се в даване на указания 

от страна на председателя на СИК – 27 в училище „Найден Геров“ 
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спрямо гласоподаватели на език, различен от българския. Не се е 

легитимирала с удостоверение пред членовете на същата СИК като 

наблюдател. Твърди, че се е легитимирала, съгласно разпоредбата на 

чл. 115, ал. 1 от Изборния кодекс пред членовете на СИК – 27, че е 

представила, издаденото от Централната избирателна комисия 

удостоверение, с което доказва своето качество като наблюдател. 

Цитира две имена, които са възприели това. Моли да постановим 

решение, с което да отменим изцяло обжалваното решение на 

Пловдив – град. Прилага два броя декларации от: Б.     П.            и    

Б.     Ц.         , които са възприели, че тя се е легитимирала пред 

членовете на СИК – 27. 

Решението на РИК – Пловдив град е, че оставя без уважение 

сигнала, регистриран с № 13 от 14.11.2021 година в регистъра на 

жалбите.  

Има описана фактическа обстановка в самото решение. 

Приложен е и протокол от гласуването на обжалваното решение. 

Районна избирателна комисия – 16, Пловдив е извършила незабавна 

проверка. При посещение на място, членовете на СИК са 

потвърдили, че са били посетени от жена, която не се е 

легитимирала с удостоверение или друг документ, показващ 

нейното качество в изборния процес. Същата не е гласувала, но е 

започнала да обвинява комисията в посочените в жалбата 

обстоятелства.  

Снети са обяснения от всички членове на посочената СИК, 

като всички отричат да са давани указания, съответстващи за 

изложените в сигнала. Комуникацията с гласоподавателите се е 

осъществявала само на български език при посещението на 

членовете на РИК и при спазване на Методическите указания. 

Вписано е въпросното лице – Л.      К.         З.     , която се е 

легитимирала, с надлежно удостоверение от Сдружение 

„Демокрация и законност“.  

По данни от членовете на двете секционни комисии, лице на 

име Ц.       П.        , не се е легитимирало. Съставите на двете 
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комисии категорично са заявили, че никой от тях не е гласувал, 

заедно с гласоподавателите, показван е на същите начина на 

поставяне на картата в СУЕМГ, което действие се е извършило и 

към момента на проверката.  

С оглед на изложените фактически обстоятелства, след 

проверката, която са извършили от РИК, Комисията е постановила 

единодушно решение, че оставя без уважение сигнала. 

Има подготвено решение, моля да го погледнете.  

Предлагам Централната избирателна комисия да отхвърли 

жалбата на Ц.           И.            П.            , регистрирана като 

наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент и народни 

представители на 14.11.2021 г., срещу Решение № 132-

ПВР/НС/14.11.2021 г. Мотивите, които съм изложил в проекта на 

решение са, че в жалбата не се сочат нови факти и обстоятелства, 

различни от тези, на които се е позовавала РИК при произнасянето 

си с обжалваното решение.  

Към жалбата са приложени две декларации, които не са 

относими към предмета на спора, тоест – налице ли е нарушение на 

Изборния кодекс в изборния ден. Единствено и само са в полза на 

твърдяното от лицето – жалбоподател, че същата се е легитимирала 

и това било възприето от членовете на секционната избирателна 

комисия. Тъй като не се сочат нови обстоятелства, предлагам да 

вземем решение, с което да отхвърлим жалбата, като неоснователна. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище по предложения проект. 

Колеги, ако няма становища по предложения проект, 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, Росица 

Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, 

Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 991-ПВР/НС/20.11.2021 г. 
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Колеги, в тази точка имам кратък доклад и аз. 

Докладвам ви писмо № ПВР-22-101/18.11.2021 г. от госпожа 

В.    З.               . Изпратено е до Президента на републиката, 

омбудсмана, ръководството на Апелативна прокуратура, 

председателя на Централната избирателна комисия, председателя на 

ДПС, министъра на вътрешните работи, ръководството на Българска 

национална телевизия. Изложени са твърдения за начина на 

гласуване в изборите на 14 ноември 2021 година.  

Жалбоподателят твърди, че е представител на американската 

общност в Германия. Изчел е внимателно Изборния кодекс, не 

симпатизира на никоя партия, но ни насочва към информация в You 

Tube.: „Хванахме ДПС отново да агитира на турски“. Доколкото You 

Tube е социална мрежа и излъчените материали там не се 

контролират от Централната избирателна комисия, на основание § 1, 

т. 15 от Изборния кодекс ви го предлагам за сведение. 

В тази връзка ни е препратен същият в приемната на 

Министерски съвет с вх. № ПВР-03-23/19.11.2021 г., той е 

абсолютно същият. Така, че – отново за сведение. 

Колеги, докладвам ви сигнал за нарушение на чл. 171 от 

Изборния кодекс с вх. № ПВРНС-22-378/19.11.2021 г.от М. Д. – 

гласоподавател от Германия. Той твърди, че има нарушение на 

Изборния кодекс. От публичния регистър на партиите и коалициите, 

регистрирани в Централната избирателна комисия се е осведомил 

кои партии съставляват коалицията „Продължаваме промяната“. 

Твърди, че финансовите отчети на двете партии не са публикувани 

на страниците им, въпреки че има приложени към сигнала данни от 

интернет страницата на Сметната палата с публикуваните отчети на 

партии. 

Доколкото отчетите за финансирането на политическите 

партии са в задълженията, контролират и проверяват от Сметната 

палата, ви докладвам този сигнал за сведение. 

Колеги, последният ми доклад е писмо от Софийска градска 

прокуратура, отдел Пети – специализиран, с вх. № ПВР/НС-93-26 от 
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18.11.2021 г. Свързан е с искане да бъде предоставена информация, 

като срокът е 10 дни, във връзка с въпроса, дали лицето Кирил 

Петков Петков е кандидат за народен представител, предприети ли 

са действия от ЦИК във връзка с извършени от него нарушения на 

Изборния кодекс на 14 ноември 2021 г., какви действия са 

предприети, за какви нарушения. 

Ще го предам на юрисконсултите, за да изготвят отговор и в 

срока да бъде подготвен отговор, който ще докладвам на 

Централната избирателна комисия, за да бъде одобрен и изпратен на 

Софийска градска прокуратура. В момента – за запознаване. 

Това са докладите ми в тази точка. 

Колеги, други доклади по „Дела, жалби и сигнали“? Не 

виждам. 

Заповядайте, колега Стойчева. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, моля да 

включим нова точка в дневния ред: Проект на решение относно 

отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на 

изборни книжа и материали от изборите за президент и 

вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г., в които се 

съхраняват изборни книжа в предходни избори и референдуми. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

предлагам това да е нова точка 7: Проект на решение за отваряне на 

запечатани помещения. 

Има ли други предложения? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване за промяна в дневния ред. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, колега Стойчева, в точка седма: Проект на 

решение за отваряне на запечатани помещения. 
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Точка 7. Проект на решение за отваряне на запечатани 

помещения. 

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, проектът на решение е в 

папка с моите инициали под № 993. С него разрешаваме отваряне на 

запечатани помещения, определени за съхраняване на изборни 

книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на 

21 ноември 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа и 

материали от предходни избори и референдуми, като отварянето на 

помещенията следва да се извърши не по-рано от 20.00 часа на 

21 ноември 2021 г. Определянето на помещенията с цел прибиране и 

съхраняване в тях на изборните книжа да се извърши със заповед на 

кмета на общината или района, съгласно т. 1 от . Решение № 1244-

МИ от 30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия. 

Достъпът до запечатаните помещения да се осъществи по реда на т. 

4 от същото решение. Действията на комисията да бъдат описани в 

протокол, като копие от този протокол, заедно със заповедта на 

кмета на общината за назначаване на комисията, да бъдат изпратени 

на Централната избирателна комисия, съгласно т. 5 от 

Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на Централната 

избирателна комисия. 

Моля да погледнете проекта, ако имате някакви предложения 

по него. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становища по така предложения проект. 

Колеги, ако няма становища по проекта, моля, режим на 

гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 992-ПВР/20.11.2021 г. 



 46 

Колеги, за кратко връщаме на точка втора: Гласуване извън 

страната.  

Колеги, да ви уведомя, че за една от секционните 

избирателни комисии в Австралия – Бризбън, за които взехме 

решение и изпратихме в pdf бюлетината, за да бъде разпечатана, 

междувременно бюлетините са пристигнали в Австралия, в самата 

секционна избирателна комисия в Бризбън, описани са в протокола 

за приемане и предаване на изборните книжа по номера на кочаните, 

които са им предадени. Така че ви предлагам с едно кратко писмо, 

чрез временния комуникационен пункт, да бъде указано на 

секционната избирателна комисия да използва тези бюлетини при 

гласуването и да им пожелаем успех. 

Друго предложение? 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

В тази точка давам думата на колегата Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В моя папка, проектен № 994 

е предложение за промени в състави на секционни комисии в 

резултат на това, че много хора се оказват положителни с COVID и 

са възпрепятствани. Има постъпили нови предложения от 

Министерство на външните работи.  

Колеги, моля да се запознаете със следващия за деня проект 

за промени в съставите на секционни избирателни комисии. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: 

Становища по проекта има ли? Не виждам. 

Моля, режим на гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, 
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Решението е № 993-ПВР/20.11.2021 г.. 

Колеги, преминаваме към точка четири: Машинно 

гласуване. 

Заповядайте, колега Войнов. 

 

Точка 4. Машинно гласуване. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, постъпило е 

писмо от РИК – 16 – Пловдив, с вх. № ПВР-15-43, с което ни 

уведомяват, че в секция 29 на територията на район „Северен“ 

машината не е стартирала, като представителят на „Сиела Норма“ 

АД, в присъствието на членовете на СИК, е инсталирал и тествал 

машината за гласуване, но тя не е стартирала. Включително не е 

разпечатана разписка за текущото състояние. В тази връзка са 

съставили Приложение № 4 и Приложение № 5, които са приложени 

към писмото. Молят спешно да дадем становище във връзка с 

преминаване от машинно към хартиено гласуване при условията на 

чл. 269 ИК. 

Действително в Приложение № 4 и Приложение № 5 е 

записано, че машината не е стартирала, подписал се е техникът на 

„Сиела Норма“ АД. Така че предлагам да съгласуваме с РИК – 16 

преминаването към гласуване с хартиени бюлетини. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за протоколно решение да съгласуваме преминаване на 

гласуване с хартиени бюлетини в РИК – 16; СИК № 29 – Район 

„Северен“.  

Моля колегата Стойчева да се обади на Районната 

избирателна комисия, след като гласуваме. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, 
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар 

Томов); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – 30, Шуменски. Две писма, но за една и съща секция става 

въпрос: ПВР8НС-15-320 и ПВР-15-46.  

Уведомяват ни, че за Секция № 10 – 301100010 има 

предпоставки за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. 

Попълнили са Приложение № 4 и Приложение № 5. Техникът на 

„Сиела Норма“ АД се е подписал, че има проблем с дисплея на 

машината. 

Предлагам да вземем решение да съгласуваме с РИК – 30 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини при условията на 

чл. 269 ИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. 

Моля, режим на гласуване за протоколно решение. 

Колегата Ганчева, ще се обади на Районна избирателна 

комисия – Шумен за Секция № 10 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, към ПВР-15-46 от РИК – 

Шумен ни уведомяват за секция № 302200002. Има проблем, 

машината не е стартирала първоначално. Подписал се е техникът на 

„Сиела Норма“ АД. Приложени са Приложение № 4 и Приложение 

№ 5.  

Предлагам да вземем решение да съгласуваме с РИК – 30, за 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секция № 

302200002. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля – режим на гласуване. 
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Колегата Ганчева ще информира РИК – Шумен, и за двете 

секционни избирателни комисии. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, с писмо от РИК – Стара 

Загора, с вх. № ПВР-15-47 ни уведомяват, че в една секция, именно 

Секция № 273600010 в Чирпан, не е могла да стартира машината. 

Попълнени са Приложение № 4 и Приложение № 5. Причина за 

спирането е повреда в софтуера, изписва: „машината не стартира 

процеса на гласуване и не приема карта“, подписал се е техникът на 

„Сиела Норма“ АД.  

Предлагам да съгласуваме с РИК – Стара Загора за 

преминаване на Секция № 10 в Чирпан към гласуване с хартиени 

бюлетини при условията на чл. 269 ИК. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля – режим на гласуване. 

Колегата Гергана Стоянова ще се обади в Стара Загора за 

Секция № 273600010 – Чирпан. 

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

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан 

Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Росица Матева, 

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

няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – Видин с вх. № ПВР-15-50. Уведомяват ни, че в Секция № 

052200001, това е в община Кула, машината за гласуване не може да 

стартира нормално. Приложили са Приложение № 4 и Приложение 

№ 5. Техникът на „Сиела Норма“ АД е попълнил причината за 

спирането – проблем с usb, не е намерен източник за инсталиране на 

резервните устройства за съхранение. Подписал се е техникът, че не 
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може да стартира машината. Записано е в Приложение № 5 – 

дефектна флаш памет. 

Предлагам да вземем решение да съгласуваме с РИК – Видин 

преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в Секция № 05 в 

община Кула. 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля, режим на гласуване. 

В Районна избирателна комисия – Видин за първа секция в 

Кула, колегата Солакова ще се обади.  

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, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – 25 – София с вх. № ПВР-15-42. Информират ни, че в 

днешният ден при предаване и тестово стартиране на единствената 

машина в СИК № 254620005 същата не е започнала работа. 

Техникът, който е бил на място, се е опитал, чрез съдействие от 

негови колеги, да я стартира, но неуспешно. Изразил е категорично 

становище, че и в утрешният ден машината няма да стартира.  

Предвид изложеното, молят за съгласуване преминаване към 

гласуване с хартиени бюлетини, като ни уведомяват, че протоколите 

Приложение № 4 и Приложение № 5 ще ни предоставят утре 

непосредствено след откриване на изборния ден. 

Въпреки че нямаме тези протоколи, след като от районната 

избирателна комисия твърдят, че ще ни предоставят протоколите от 

Секция № 254620005 и твърдят, че има изрично становище на 

техника, че машината не може да стартира, предлагам да 

съгласуваме преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в тази 

секция при условията на чл. 269 ИК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля – 

процедура по гласуване! 
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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, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, писмо от РИК – 17, е 

постъпило с вх. № ПВР-15-45. Уведомяват ни, че в Секция № 35 в 

община Първомай, село Дълбок извор, с машината за гласуване има 

технически проблеми и потвърждение на техника, че с нея не може 

да се гласува и следва да се гласува с хартиени бюлетини.  

От РИК – 17 не са изпратили Приложение № 4 и Приложение 

№ 5, но аз лично проведох разговор със секретаря на комисията и 

обещаха, че ще се опитат тази вечер да изпратят приложенията. Те 

са били попълнени, но понеже секционната комисия си е тръгнала, 

ако успеят от общината да изпратят приложенията, разполагат с тях, 

ще ги изпратят. Ако не – казаха, че утре в началото на деня, веднага 

ще изпратят тези приложения.  

Предлагам да съгласуваме с РИК – 17 преминаване към 

гласуване с хартиени бюлетини в Секция № 35 – Първомай. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по 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, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпило е писмо от 

РИК – 28 – Търговище с вх. № ПВР-15-48, с което ни уведомяват, 

изпращан ни констативен протокол, с който е констатирано, че при 

транспортирането на три броя СУЕМГ са нарушени пломбите, 

поставени на куфарите за машините за гласуване. В протокола, 

който е подписан от представител на РИК – Търговище, 

представител на „Сиела Норма“ АД и представител на МВР, са 
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описани трите машини с трите идентификационни номера и 

номерата на секциите. 

Във връзка с горното предлагам да изпратим писмо до „Сиела 

Норма“ АД, с което да поискаме да ни уведомят за причините, 

поради които са нарушени пломбите, поставени на куфарите на 

машините за гласуване в избирателни секции: № 282200009, 

съответно № 033046.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, 

процедура по гласуване писмото до „Сиела Норма“ АД. 

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, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева); против – няма.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо с вх. № ПВР-04-02-20 е от Главна 

дирекция „Жандармерия“. Уведомяват ни, че днес, на 20-ти 

ноември, за времето от 07.00 до 12.30 часа, са съпроводени под 

охрана машините за съответно РИК- 23, РИК – 24 и РИК – 26 – 

София за всички избирателни секции от логистична база „Карго 

Партнер“, са изкарани общо 2 451 СУЕМГ – точно колкото са по 

утвърдените от Централната избирателна комисия. Докладвам го за 

сведение. 

Писмо № ПВР-06-35 от община Първомай, секретарят, 

уведомяват ни за същата Секция № 35 в село Дълбок извор, община 

Първомай, че при стартиране на машината е констатирано от техник, 

че екранът не реагира адекватно на зададените команди. Всичко това 

е описано надлежно в констативен протокол – Приложение № 4 и 

Приложение № 5, които са останали запечатани в секцията след 

напускане на членовете и техника. Така че копията от тези 

протоколи ще бъдат предоставени на ЦИК в началото на изборния 

ден. Докладвам го за сведение. 

Във връзка с взетото решение преди малко, от РИК – Видин – 

ПВР-15-51 ни уведомяват, че след наше указание, РИК – Видин е 
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взела решение в община първа в Кула да се премине към гласуване с 

хартиени бюлетини. Докладвам го за сведение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се 

в точка втора: Гласуване извън страната. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Тъй като в папката на 

колегата Войнов, подпапка „проблеми с машинно гласуване“ беше 

попаднала една грама, която ние издирваме, ще си позволя да я 

докладвам, тъй като я разпечатах. 

Това е писмо от ръководителя на РГ „Избори“ с вх. № ПВР-

04-01-30/1 във връзка със ситуацията в Ерфурт, която по-рано 

докладва колегата Томов, тъй като от двете секционни избирателни 

комисии Ерфурт 1 и Ерфурт 2 се оказва, че членове и на двете 

секционни избирателни комисии са заболели и са с положителни 

PCR тестове, в едната СИК – четирима, а в другата – един служител. 

Информацията е, че на първият тур на 14 ноември 2021 

година в секцията в Ерфурт 1 са гласували 113 избиратели, в Ерфурт 

2 – 159 избиратели. Доколкото секционните избирателни комисии са 

в съседство, предложението е да се гласува в една от двете, като със 

заповед на госпожа Шекерлетова от 20 ноември 2021 г. – заповед № 

АВ-02-346, е закрита образуваната секция под № 321300077 – 

Ерфурт 2. Предложението е да се гласува в секционна избирателна 

комисия № 321300076 в следния състав: Председател – Димитър 

Стойчев Димитров; заместник-председател – Анета Божидарова 

Малтиядова-Долапчиева; секретар – Теодора Николаева Станева и 

член – Ивалина Светли Маринова. Това са членовете от двете 

секционни избирателни комисии, които са здрави. Така че това е 

предложението на Работна група „Избори“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 

изказвания? 

Заповядайте, господин Томов. 

ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Само да добавя, имах телефонен 

разговор с госпожа Анета Милтиядова, тези четири човека имат от 
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вчера отрицателен PCR тест и въпреки, че са били контактни 

миналата седмица, са в добро здравословно състояние и всички те са 

готови да организират секцията. Като допълнителна информация за 

това, че въпреки, че са били контактни лица, няма разболял се от 

тях, трима са ваксинирани от тях, един е преболедувал. 

Да добавя, което също е предложение, следва Димитър 

Димитров и Анета Милтиядова, които са били в СИК Ерфурт 2, да 

бъдат преназначени в Ерфурт 1, ако приемем това решение. От 

Ерфурт 1 да бъдат освободени двамата болни. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, допълвам, че трябва да бъдат 

освободени Димитър Стойчев Димитро и Анета Божидарова 

Милтиядова - Долапчиева от СИК Ерфурт 2 и да бъдат назначени в 

СИК Ерфурт 1, СИК № 321300076. А от СИК Ерфурт 1 с номера, 

който току-що казах, следва да бъдат освободени Елена Радославова 

Станева и Милена Стефанова Божилова. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева, 

заповядайте. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Приложено заповедта следва да 

бъде изпратена на преброителя за нуждите на компютърната 

обработка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, 

във връзка с доклада на госпожа Матева, тъй като решението, което 

докладвахте и което получи № 993, не е оформено и не е подписано, 

по този доклад, направен от госпожа Матева, да се приобщи към 

Вашето решение, и да се предостави копие от заповедта на 

ръководителя на ВКП – на „Информационно обслужване“ АД. 

Колеги, можем ли така да гласуваме? С протоколно решение 

да одобрим тази промяна в състава на секционните избирателни 

комисии в Ерфурт, които ще бъдат допълнени към Решение № 993? 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.  

Заповядайте, госпожо Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Да докладвам нещо, което 

току-що е пристигнало през ВКП. 

От Секция № 411 – Ийлинг – Лондон ни уведомяват, че им 

липсва Приложение № 104 от протокол на секционната избирателна 

комисия.  

В тази връзка, моля да приемем протоколно решение с тази 

секция да се процедира така, както процедирахме с другите секции, 

в които липсва Приложение № 104 – да им бъде изпратено през ВКП 

екземпляр от нулев протокол. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка 

с доклада на госпожа Стоянова, моля за протоколно решение да 

изпратим в pdf формат протокола на секционната избирателна 

комисия № 104-ПВР – така, както постъпихме със секцията в Баку и 

Кайро.  

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, 

Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам още един доклад в тази точка. 

Получено е писмо от господин Георги Райков, който ни 

уведомява, че мястото, където трябва да се проведат изборите, няма 

да е свободно за неделя. Изненадата дошла от собственика на 

сградата вчера следобед. Тъй като, господин Райков твърди, че няма 

време да се отреагира: цитирам: „ще преместим избирателната 

секция в моята къща“, чета ви дословно имейла. „Имам имената, 

телефоните и имейлите на почти всички, които дойдоха миналия път 

да гласуват и ще ги уведомим днес за промяната. Ще поставим и 
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съобщение на вратата, където беше секцията в неделя“. Посочва 

адреса на секцията, тоест – домашният си адрес. 

Мисля, че трябва да излезем с протоколно решение по казуса. 

Министерство на външните работи е уведомено, защото виждам, че 

имейлът е изпратен и до посланика. 

Това е преписка с № ПВР-23-96. Пристигнала е преди малко, 

в 17.50 часа. 

Междувременно, докато коментираме тези преписка, се 

получи уведомление за липсващия протокол в Ийлинг 1 – Лондон, 

няма вече проблем, намерили са го, протоколът е там, не е 

необходимо да предприемаме последващи действия.  

Колеги, предлагам ви по преписка № ПВР-23-96, която ви 

докладвах току-що с проблема с адреса на секцията, тъй като 

виждам, че писмото е адресирано и до Министерство на външните 

работи, смятам, че те са компетентният орган, който трябва да 

излезе евентуално със заповед за промяна на адрес на секцията. От 

друга страна трябва и да извършат проверка по казуса, да се 

установи дали изобщо има нужда от подобна санкция, защото може 

да се окаже, че проблемът е решим в движение. Затова ви предлагам 

сега само за сведение и запознаване, а по-нататък – чрез 

комуникация с Министерство на външните работи да установим 

какво е фактическото положение. Аз съм сигурна, че те ще ни 

уведомят, ако има заповед за промяна на адреса на тази секция и ще 

може да бъде публикувано съобщение до избирателите, да знаят, че 

се е случила тази промяна. 

Това е предложението ми за момента – за сведение, 

запознаване и последващи комуникации с Министерство на 

външните работи.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме 

дневния ред.  

Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и 

насрочвам следващото заседание за утре, 21 ноември 2021 г., от 

08,00 ч. 

 

(Закрито в 18.40 ч.) 
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