ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ
№ 134
На 21 ноември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна
комисия.
ДНЕВНИЯТ РЕД
се определя според постъпващите преписки
и сигнали в Централната избирателна комисия.
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 8.07 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме девет членове на Централната избирателна
комисия – налице е необходимият кворум.
Дневният ред днес ще се определя според постъпващите
преписки и сигнали в Централната избирателна комисия.
Преди да започне заседанието, да пожелаем на всички
избирателни комисии, включително и на нас, на всички сътрудници,
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на всички участници в изборния процес, спокоен и спорен ден и лека
работа, най-вече да бъдем здрави!
С първи доклад – госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И от мен честит Празник! Пожелавам
успешни избори!
На този етап имаме основание да считаме и надявам се, така
да завърши, изборният ден е открит навсякъде по информацията, с
която разполагаме в Централната избирателна комисия. Има случаи,
в които в секция с две машини, едната машина не е стартирала, но
работата продължава с втората машина и няма да има проблем.
В някои общини са правили бързи тестове – дали са
положителен резултат колеги, но РИК много бързо реагира и
назначава нови колеги.
Имаме община, в която няма нито един карантиниран. Това е
една добра новина също на фона на успешното откриване на
изборния ден и тази секция ще бъде закрита. Това говори много
добре за развитието на тази криза.
Това е от мен засега. Още веднъж – спокоен и успешен
изборен ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
Ви с протоколно решение да публикуваме на интернет страницата на
Централната избирателна комисия телефоните, предназначени за
подаване на жалби и сигнали, както и за гласуване извън страната.
Всъщност това са телефоните за контакт на Централната
избирателна комисия, които бяха публикувани на нашата страница и
на 14 ноември 2021 г.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващ докладчик, готов с доклад?
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Господин Томов, по гласуването извън страната има ли
информация, която да бъде представена на Централната избирателна
комисия, с изключение на предложението на Министерството на
външните работи за промени в съставите на СИК, което в момента, в
който бъде готово, ще бъде докладвано от госпожа Стоянова,
доколкото разбрах?
Аз нямам информация това, което предоставихме на ВКП –
Приложение № 14, и писмото да ползват Приложение № 16 и да
вписват на ръка дата 21 ноември 2021 г., дали е предоставено на
всички секции.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Приложение № 14 е предоставено на
всички секции, а Приложение № 16…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Снощи при
приемането от няколко секции получих информация, че нямат
Приложение № 14. Дори ми изпратиха снимка на екрана на
електронната поща от ВКП.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ще проверя дали има такива секции и
колко са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
Вие имате ли информация в това отношение?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, вчера преди да си тръгна говорих с
колегите в пункта и казаха, че днес в хода на деня, докато
комуникират
със
секционните
избирателни
комисии,
междувременно ще ги питат дали са получили Приложение № 14 и
ако не, да им го изпращат пак.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Следващ докладчик – господин Георгиев, Вие казахте, че
имате спешен доклад, който може би не е пряко свързан с изборния
ден, но, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, в папката от вчера съм
подготвил проекти на писма. Първото е до „Информационно
обслужване” АД във връзка с молба за справка по поставени
въпроси за извършена проверка в отдел „Икономическа полиция” на
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СДВР по наш вх. № ПВР-04-02-17/19.11.2021 г. Молбата е да се
отговори на въпроси, свързани с подадени заявления и образувани
секции в места извън страната на територията на Германия.
Предлагам да се запознаете и да гласуване проекта на писмо за
извършване на справка, за да можем впоследствие да отговорим на
поставените въпроси. Писмото е с проектен № 21-92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
направеното предложение има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам, още едно подготвено писмо.
То е отговор на направено искане за нуждите на разследване по
поръчка № 405 от 2021 г. на прокурор от Районна прокуратура –
Велико Търново, с искане за копие от документи във връзка с
регистрация на наблюдатели по наше Решение № 899-ПВР/НС.
Подготвил съм проект на отговор за изпращане на исканите копия на
документи. Проектът на писмото е във вчерашната папка с № 21-91.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение на господин Георгиев има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева
и Цветозар Томов); против – 1 (Севинч Солакова).
Госпожо Стоянова, заповядайте с Вашия доклад.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. В папка от днешна дата с мои
инициали е проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Последното ни
решение от снощи не беше ли № 993, а не го виждам тук изписано?
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля да се запознаете с проекта на
решение и да го подложим на гласуване. Също така моля да имате
предвид факта, че много от членовете в секционните избирателни
комисии в последния момент се оказват или с положителни тестове
за ковид, или поради въведени нови мерки в страните не могат да
осъществяват функциите си, или поради лични причини, които ги
възпрепятстват, има доста промени. Така че днес до обед ще имаме
поне още едно решение за промени в съставите на секционните
избирателни комисии. Просто сега моля да приемем това решение,
за да може една част от тях да бъдат изчистени, и продължаваме да
работим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само че, ако може,
в мотивите да изпишем входящите номера или входящият номер,
защото е долу, в диспозитива.
Колеги, има ли изказвания по това предложение?
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 994-ПВР821.11.2021 г.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
възнаграждението отново имаме въпрос от секционна избирателна
комисия от секция № 751, Кралство Швеция. Проектът на писмо е
във вътрешната мрежа. Техният въпрос е по т. 2.4 и т. 10.4 от
Решение № 542-ПВР/НС. Това е допълнителното възнаграждение за
времето от изпращане на документите до получаване на
потвърждение. Въпросът, който поставят, е от кога се начислява
времето по т. 2.4 и т. 10.4 – от приключване на изборния ден до
получаване на възнаграждението.
Предлагам Ви да напишем, че това възнаграждение се
изплаща за времето от изпращане на документите на СИК до
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получаване на потвърждение от Централната избирателна комисия.
След това изрично отново да подчертаем, че това възнаграждение се
изплаща независимо от времето на изчакване до получаване на
разписка с потвърждение на ЦИК, за да стане ясно, че не се
начислява съобразно времето.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не е почасово.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, не е почасово заплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме по
електронната поща информация от област Перник за броя на
избирателите от РИК – 23, от областна администрация Кърджали, от
Софийска област. Имаме и данни за корекция в община Горна
Малина.
Аз ви предлагам да изпратим до господин Г.
от
„Информационно обслужване”, на когото изпратихме базата данни
за получения брой избиратели по секции от Главна дирекция
„ГРАО” за сведение и да уточним, в случай на необходимост от
промяна в базата данни да се съгласува с Централната избирателна
комисия.
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, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – Господин Баханов.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, да Ви съобщя, че
получих информация от Турция за три лица, които са били
преупълномощени от един представител на единия от
инициативните комитети – представители на представителя на
инициативния комитет. Проверили сме в наше Решение № 664 –
няма го като представител, но вече трима човека се явяват,
преупълномощавани от това лице. Указах им въобще да не бъдат
допускани – няма такава опция на преупълномощаване –
представител да преупълномощава други представители, така че по
телефона им указах да не ги допускат до секциите.
Отделно от това в секция № 748 в Цуг, Швейцария, се
обадиха по телефона, че единият от 5-членната комисия не се е явил,
поради заболяване – имал температура, и чака указания дали да
започнат да работят в 4-членен състав. Казах им по телефона да
започнат работа, да запишат в протокола, че единият от членовете не
се е явил, да продължават.
Другото е с вх. № ПВР/НС-00-148/20.11.2021 г. - получен е
отговор от „Информационно обслужване” АД по отношение на едно
лице, което вчера прокуратурата ни изпрати за изпълнение на
присъда, осъдено на 2 години лишаване от право да заема
определена държавна или обществена изборна длъжност за срок от
2 години. Информацията е получена от „Информационно
обслужване” АД, че към момента не изпълнява такава държавна или
обществена служба и е бил регистриран като кандидат за изборите
за общински съветници през 2019 г. от ДОСТ, но не получава мандат
в Общински съвет – Сливен, и съответно лицето не е избрано за
общински съветник, а така също и посоченото лице е добавено в
списъка за бъдещи проверки за срок от 2 години, считано от
15 ноември 2021 г. За сведение.
С резолюция лицето да се впише в нарочния регистър към
Централната избирателна комисия за бъдещи проверки. Същото е
лишено от право да заема изборна длъжност. Това е в момента ми
доклада.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще Ви
докладвам няколко входящи писма.
С вх. № ПВР-15-64/21.11.2021 г. РИК – 25, ни изпраща
решение № 177 от днешна дата за секция № 254620005 да се
премине към гласуване с хартиени бюлетини. Докладвам го за
сведение, тъй като най-вероятно това са случаите от вчера, по които
взехме нашите протоколни решения.
Следващото е от РИК 19 – Русе, че в секция № 190500011
машината не работи. Попълнено е Приложение № 5, картите са
повредени, машината е една и е необходимо решение към
преминаване към хартиени бюлетини. Към писмото не е приложено
Приложение № 5, но аз ви предлагам да съгласуваме преминаването
към хартиени бюлетини и да изискаме от колегите да го приложат
към писмото.
Колеги, с вх. № ПВР-15-62/21.11.2021 г. сме получили от
РИК – Враца, отговор на нашето писмо, с което им изискваме
информация за проблеми с машините за гласуване на 14 ноември
2021 г. с оглед попълване на информацията в Централната
избирателна комисия. Това го докладвам за сведение също и ще бъде
приобщено към останалите писма, за да може да бъде изготвена
обобщена информация.
Сега Ви предлагам да гласуваме с протоколно решение писмо
до РИК – 19, че съгласуваме за тази секция преминаване към
гласуване с хартиени бюлетини.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. През нощта имаше няколко
обаждания на комисии, които са започнали работа за това трябва ли
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да правят нова маркировка на печата. Всъщност при тях дадох
указания да се маркира отново печатът, но те не бяха започнали
изборния ден.
Сега имаме сигнали, че на места комисии са започнали
изборния ден без да маркират печата. В този смисъл ми изглежда
добре да вземем решение и да го разпратим навсякъде, че печатът
следва да се маркира във втория тур, а там, където изборът е
започнал с немаркиран печат, да се приложи отново процедурата за
маркиране на печата, поставяне на три отпечатъка и да се състави
протокол от секционната избирателна комисия, в който да се опише
кога е извършена тази процедура заедно с новите отпечатъци на
маркирания за тези избори печат и да го разпрати. Да, да отбележат
точното време, в което е настъпила тази промяна.
Предложението ми е да вземем протоколно решение в този
смисъл и да го изпълним незабавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по предложението на господин Томов за маркирането на печата?
Само че, ще трябва да се изпише после. Това е до всички СИК чрез
ВКП да се изпрати, нали така?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, чрез ВКП ще бъде най-бързо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само за секциите
извън страната говорим.
Колеги, има ли друго предложение? Няма.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов);
против – няма.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам членският състав на секция
№ 70 в Дрезден да бъде увеличен от пет на шест човека.
Съображенията ми са следните. С Решение № 987 е прието партийно
предложение, постъпило в последния момент за човек, който в
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момента се адаптира и навлиза в работата на секцията, тъй като до
този момент не е бил в града, а всъщност, за да бъде освободено
място за него е освободен човек, който основно се е занимавал с
организацията на секцията. По-добре ще бъде за организацията на
работата в изборния ден – поне такова е моето мнение, е да
увеличим членския състав с един човек – да работят и двамата в
секцията, за да не настъпи някакъв разнобой в организацията.
Струва ми се, че бихме могли да вземем такова решение. И двамата
в момента са в секцията и чакат решението на комисията, тоест биха
могли да се включат в работата й.
Затова предлагам да увеличим членският състав на секция
№ 70 на Дрезден 1 от пет на шест човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по предложението на господин Томов?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Считам, че няма правно основание в
изборния ден да променяме числения състав на която и да било
секция, въпреки съображенията Ви и мнението Ви, колега Томов
Аз лично ще гласувам „против” едно такова решение, и то в
изборния ден, въпреки че съображенията, които изказахте от
човешка гледна точка и от организационна може да са
правдоподобни, но не намирам правни основания за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания?
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия, което ще продължи в 9,30 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Ще Ви докладвам няколко преписки във връзка с машини
гласуване.
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Докладвам Ви с вх. № ПВР-15-71/21.11.2021 г. от РИК – 29,
за секция № 2934000071 и № 293400083 в община Хасково.
Машините не са стартирали, като по отношение на двете секции са
налице обстоятелства по смисъла на чл. 269, удостоверено в
съставени протоколи, Приложение № 5. РИК – 29, са взели решение
№ 427 в тези две секции да се премине към гласуване с хартиени
бюлетини.
Колеги, тъй като районната избирателна комисия е взела
самостоятелно своето решение и Ви предлагам за последващо
одобрение, като изискаме допълнително протоколите, Приложение
№ 5, за попълване на документацията в ЦИК.
Моля, режим на гласуване за последващо одобрение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова); против –
няма.
Госпожа Гергана Стоянова, може ли да звъннете на РИК 29 –
Хасково, за секции № 71 и № 83, да изпратят Приложение № 5.
Следващият ми доклад е по вх. № ПВР-15-71/21.11.2021 г. за
неработеща машина в секция № 132100010 в Пещера. Машината е
отказала да работи поради технически проблем. Проблемът е в USB
портовете на машината и проблемът не може да бъде отстранен.
Приложени са Приложения № 4 и Приложение № 5, подписано е от
представителя на „Сиела Норма” АД. Причината за спирането е
„принтерът спря да работи, няма връзка с USB”.
Колеги, следващият доклад е за СИК № 040400095 в РИК –
Велико Търново, за секция в Дебелец. Приложен е протокол,
Приложение № 4 и Приложение № 5. „Машината не разчита картите
за гласуване. Четецът на смарткартите не работи” е констатацията а
техника на „Сиела Норма” АД.
От РИК – 9, ни изпращат протокол, Приложение № 5, за
втората машината. Явно е за секция с две машини – за секция
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№091500014-1. В тази секция Ви предлагам, колеги, да продължи
гласуването с една машина за гласуване.
Така че сега моля за протоколно решение за Пещера и
Дебелец – съгласуваме преминаването към хартиено гласуване.
Моля, процедура на гласуване – за тези две секции, № 95 в
Изборен район – Велико Търново, и № 10 – в Пещера. И госпожа
Солакова ще се обади на колегите да си вземат решението.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващият доклад, вх. № ПВР-15-68/21.11.2021 г. от РИК 2
– Бургас, за секция № 0204000031. В протокол, Приложение № 5 и
Приложение № 4 е вписано, че липсват пет броя смарткарти и
всъщност няма с какво да гласуват.
Колеги, определено сега колегите трябва да преминат към
гласуване с хартиени бюлетини, но може би трябва да изясним къде
са петте смарткарти – дали са били доставени вчера, защото във
вчерашния ден нямаше такава информация, но можем да
съгласуваме преминаването към хартиени бюлетини, като
предварително изискаме да ни предоставят информация за случая с
петте карти.
Моля, процедура на гласуване за РИК – Бургас, и моля
колегата Гергана Стоянова да се обади в Бургас.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващия доклад, вх. № ПВР-15-67 от 21 ноември
2021 г. за секция № 162204029, РИК – 16. Има и съответните
протоколи и е приложено решение № 155-ПВР на РИК – 16, за
преустановяване на машинното гласуване в тази секция. Решението
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е от вчера, така докладвам Ви го за сведение, вероятно е от
вчерашните случаи.
Следващият доклад за сведение е вх. № ПВР-15-65/21.11.
2021 г., с което РИК – 17, ни е изпратила решение № 276 от
21 ноември 2021 г. за преустановяване на машинното гласуване в
секция № 172300035 поради обстоятелството, изложено в протокол,
Приложение № 5 – „тъчскрийн-ът не реагира”.
Следващият доклад е с вх. № ПВР-15-72 от 21 ноември
2021 г. от РИК – Варна. Изпращат ни Приложение № 4 и
Приложение № 5 за секция № 030603263 – „принтерът не работи”,
така че протоколът е подписан от представителя на „Сиела Норма”
АД. „Принтерът на машината не работи още при диагностиката в
събота. Въпреки многократните опити да стартира, не работи,
включително сутринта в изборния ден”.
Колеги, предлагам да съгласуваме решение на РИК за
преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
Моля, процедура на гласуване и ще помоля колегата Ганчева
да се обади на РИК – Варна.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Следващият ми доклад е с вх. № ПВР-15-75/21.11.2021 г. от
РИК – Добрич, за секция № 082800007. Гласуването с две извършва
с две машини, едната е дефектирала още в началото на изборния
ден, а на нея не е гласувано. Извършена е проверка от техник на
„Сиела Норма” АД, който констатира невъзможност да продължи
работата на тази машина. Изборният процес продължава на втората
машина.
Колеги, във връзка с доклада ми за РИК – Добрич, мисля, че
гласуването може да продължи с едната машина, а пък ще
предоставя писмото на колегата Войнов да изготви проект на
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отговор до РИК – Добрич, как да процедират по отношение на
документацията за втората машина, съобразно протоколите, които
трябва да съставят с оглед компютърната обработка на резултатите
от гласуването в тази секция.
Колеги, преминаваме към следващия доклад – РИК 23 –
София, за секция № 234616016. Принтерът на машината е отказал за
пореден път. Техникът на „Сиела Норма” АД не може да отстрани
повредата и в момента се изготвят протоколите, които след
получаването ще ни бъдат изпратени”. Молят да разрешим
гласуването да продължи с хартиени бюлетини. Писмото е от
председателя и секретаря на РИК – 23. Така че, колеги, мисля, че
беше във връзка с обаждането към колегата Георгиев и можем да
съгласуваме едно такова решение на колегите от РИК и
допълнително да ни предоставят протоколите, Приложение № 4 и
Приложение № 5.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, следващият доклад е от РИК – Пазарджик, за секция
№ 132100010, община Пещера. Всъщност те ни изпращат вече и
тяхното решение. Докладвам Ви го за сведение, тъй като взехме
такова решение.
С вх. № ПВР-15-79 от 21 ноември 2021 г. ни изпращат
информация за спряла машина в СИК № 14 в Раднево, има
Приложение № 4 и Приложение № 5. В протокола е вписано, че не
работи тъчскрийн-ът на машината, подписано е от техника на
„Сиела Норма” АД. Така че мисля, че можем да съгласуваме
решение на РИК за преминаване към гласуване с хартиени
бюлетини.
Моля, процедура на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, аз нямам други доклади.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, получили сме писмо от
„Сиела Норма” АД, вх. № ПВР/НС-23-349, което е в отговор на
нашето писмо, с което ги запитахме за нарушените пломби на три
куфара, на три машини. От „Сиела Норма” АД ни информират, че в
тяхната система за мониторинг няма информация за нарушени
пломби от куфарите на СУЕМГ. Но ще Ви припомня, че във
вчерашното писмо, което Ви докладвах, представителят на „Сиела
Норма” АД Красимир Георгиев се е подписал, че на три куфара има
нарушени пломби. Така че това писмо го докладвам за сведение и
ще го дам за обобщаване на дефектите от изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг
доклад?
Колеги, има ли други докладчици, готови с проекти?
Заповядайте, госпожо Ганчева, за РИК – Варна.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви, че
председателят на РИК – Варнa, по повод мое обаждане за
уведомяване за решение за разрешаване да се премине на хартия, ми
съобщи, че в някои от секциите, където има проблеми, техниците на
„Сиела Норма” АД дават указания, които не са в техните
правомощия. По този начин игнорират и избирателната комисия на
място, и районната избирателна комисия, както и решение на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако има
такива случаи в други районни избирателни комисии, може би
трябва да информираме „Сиела Норма” АД да обърнат внимание на
техните представители, че въпроси, свързани от компетентността на
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избирателните комисии, не бива да бъдат решаване от тях и да се
взема решение за преустановяване на машинното гласуване преди да
се е произнесла съответната избирателна комисия.
Госпожо Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: В този смисъл, поради постъпили по
телефона сигнали за това, че техниците на „Сиела Норма” АД още
вчера при предаването на машините в съответните секционни
избирателни комисии са заявявали, че не са длъжни да са през
цялото време в местата, в които се намират – изборните помещения
с машините, за които те отговарят, в същото писмо, ако не
възразявате, да добавим и текст, че всички техници трябва да бъдат
на разположение с възможност за незабавна реакция при поискване
от стара на секционна избирателна комисия за отстраняване на
проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние с писмо ли да
обърнем внимание на „Сиела Норма” АД? Да, добре, колеги.
Моля за протоколно решение да изпратим в този смисъл
писмо до изпълнителния директор на „Сиела Норма” АД с копие до
всички районни избирателни комисии.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви, че с
вх. № ПВР-15-44/20.11.2021 г. в Централната избирателна комисия
на електронната поща е постъпило заявление от Б.
А.
Г.
, с което тя иска да бъде заличена регистрацията й като
наблюдател в новия избор за президент и вицепрезидент на
републиката на 21 ноември 2021 г. от сдружение „Гражданско
движение Днес”, регистрирано с Решение № 905-ПВР/НС от
11 ноември 2021 г. на ЦИК.
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С оглед гореизложеното и съответните основания от
Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г.
предлагам на вниманието Ви следното решение:
Заличава като наблюдател един упълномощен представител
на „Гражданско движение Днес” Б.
А.
Г.
, ЕГН…
и анулира издаденото й удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказвания? Няма.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 995-ПВР/21.11.2021 г.
Сега пристигнаха още две преписки, които може би са за
сведение. Вх. № ПВР-15-77 от РИК – 23, с което ни изпращат
протоколи, Приложение № 4, че принтерът на машината не работи
за секция № 234616016, за която преди малко взехме протоколно
решение.
РИК – 13, ни изпращат коригирано тяхно Решение № 374 за
секция № 10 в Пещера, тъй като са били допуснали техническа
грешка. Така че двете преписки за сведения.
Има ли други докладчици?
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, пристигнало е по електронната
поща запитване относно указание към РИК за оповестяване на хеш
кода на машините за гласуване. Молят за информация има ли
указания от страна на Централната избирателна комисия към
районните избирателни комисии относно хеш номера на машината,
че трябва да е залепен на публично място в секцията, така че
излизайки на бележката, която се печата в секцията след всеки вот,
гласоподавателят да може да я сравни. Аз ви предлагам да се върне
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кратък отговор по електронната поща, че в Методическите указания
на ЦИК на стр. 13 са дадени указания в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, други докладчици?
Колега Георгиев, чакаме Ви в заседание да се качи
преписката.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
получено през ВКП запитване от Камбера, секция № 342, които
питат как да попълнят т. „а” на протокол № 104, „при положение че
не сме получили бюлетини, а електронен образец”, какво да отразят
като бройка – дали е възможно там да отразят броя на гласуващите
като брой на използвалите… Това питат. В този смисъл ще им бъде
отговорено.
Следващият ми доклад в тази точка е писмо от Бризбън,
Австралия, секция № 003, които ни уведомяват и прилагат решение
на секция та за използване на PDF формата на бюлетина за гласуване
за президент и вицепрезидент, тъй като се оказа, че протоколът, в
който са отразили, че са получили бюлетини, всъщност са вписани
серийните номера на бюлетините от първия тур, поради което
секционната избирателна комисия, слава Богу, е осъзнала
техническата грешка и ни изпращат уведомление, че работят с PDF
формата. Това го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
извинявайте. За да изчистим последния доклад.
Вчера в рамките на деня изпратихме два пъти указания.
Първият път беше да им предоставим PDF формата на бюлетината за
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гласуване извън страната, защото нямаха получени бюлетини. След
това получихме информация, че са доставени бюлетините и
изпратихме второ писмо да си ги ползват бюлетините, които уж
били доставени. Но се оказва, че от данните в протокола номерата,
които са вписани, се оказват бюлетини от първия тур, така че те ще
работят с PDF формата на бюлетината за гласуване извън страната,
който им беше предоставен чрез временния комуникационен пост.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За яснота.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, това е. Има запитване чрез ВКП,
само че не е записан номерът на секцията. Питат от секционната
избирателна комисия дали в списъците с предварително
регистрираните гласоподаватели, трябва да си попълват всички
данни от празните графи, в това число ЕГН и вид на документа за
самоличност. Да, трябва да се попълват ЕГН и вид на документа за
самоличност. Питат дали в допълнителните списъци трябва да се
нанася постоянен адрес в Република България или да се взема
предвид този, който е нанесен от избирателите в подписаната от тях
декларация автоматично. На втория въпрос отговорът е, че
секционната избирателна комисия не попълва постоянния адрес на
гласоподавателя в допълнителната страница на избирателния
списък. ЕГН и видът на номера на документа за самоличност са
задължителните реквизити, които трябва да отрази секционната
избирателна комисия при упражняване на вота. Това е, което
докладвах сега за сведение.
Още едно запитване от СИК – Бейзингстоук. Питат дали да
маркират повторно печата и на колко се сгъва бюлетината, тъй като
не са намерили такава инструкция в Методическите указания.
Печатът се маркира при провеждането на всеки избор в началото на
изборния ден, а по отношение на сгъването на бюлетината, то се
извършва, както винаги са се сгъвали бюлетините, така че да не се
нарушава тайната на вота на избирателя и сгъването да е по начин,
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показан в досегашните видове избори – обикновено ги сгъват на три,
като плик.
А по отношение на маркирането на печатите, през ВКП до
всички секционните избирателни комисии извън страната е
изпратено вече и указание от Централната избирателна комисия в
писмен вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали има проект за решение, както и в подпапка „Жалба
С.
М.
П.
”, са качени всички материали по жалба,
пристигнала в Централната избирателна комисия по електронната
поща, вх. № ПВР-15-61 от 20 ноември 202 1г. Материалите са доста.
Госпожа С.
П.
е била председател на СИК в
Смолян, посочен е номерът на секционната избирателна комисия. В
предизборния ден и в изборния ден е имало проблеми между
председателя на секционната избирателна комисия и членовете. По
подаден сигнал и жалба от членовете на секционната избирателна
комисия РИК – Смолян, е взела решение като подробно е изписала
мотивите за това и е уважила жалбата, подадена от членовете на
СИК и е освободила С.
П.
като председател на
секционната избирателна комисия и е назначила резервния член,
предложен от коалицията от партии, от която квота е освободеното
лице.
Предлагам Ви проект на решение, с който да потвърдим
решението на РИК – Смолян, споделяйки мотивите за това, като
диспозитивът на решението да бъде: „Оставя без уважение жалбата
на С.
М.
П.
срещу Решение № 219-22-ПВР на
РИК – Смолян.”
Потвърждава решение № 219-22 ПВР/НС/19.11.2021 г. на
РИК – Смолян.
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След решението на Централната избирателна комисия,
решението на РИК 22 – Смолян, подлежи на обжалване пред
Административен съд – Смолян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
изказвания? Няма.
Колеги, има ли нужда от време за запознаване?
Колеги, по проекта, докладван от госпожа Матева, успяхте ли
да се запознаете? Ако няма други изказвания или предложения,
моля, процедура на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 996-ПВР/21.11.2021 г.
Следващ докладчик е господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с моите инициали е
проект № 997 относно изменение и допълнение на Решение № 842ПВР/НС от 1 ноември 2021 г. и други решения, свързани с
назначаване на състави на секционни избирателни комисии извън
страната. Да се запознаете.
Предложението е да се поправят технически грешки в
изписване на име на досега назначен и също така да се измени
първоначалното Решение № 842-ПВР/НС от 1 ноември 2021 г., като
в частта относно броя на членовете на СИК № 321300070, като
определя 6-членен състав – е предложението, със завършване накрая
на проекта за назначаване на шести член, ако се приеме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по проекта, докладван от господин Георгиев?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз считам, че Централната
избирателна комисия в изборния ден не може да приема решения за
увеличаване числения състав на която и да е секционна избирателна
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комисия, още повече в конкретния случай с нашето решение целим
да разрешим друг проблем, който, считам, че не би могъл да се реши
по този начин – с увеличаването на състава на тази конкретна
секция.
Да, проблемът съществува. Проблемът е, че партийните
предложения се отказват по едни или други причини или биват
отказани, което води до затруднения в процеса по обезпечаване на
работата на секционните избирателни комисии извън страната.
Считам, че след като би следвало да търсим други механизми
в взаимопомощ и сътрудничество с другите отговорни институции, а
не да увеличаваме състава на СИК извън страната абсолютно
незаконосъобразно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, като гледам
проекта на решение текстът в „относно” не кореспондира напълно с
диспозитива. Ние изменяме и допълваме решенията за назначаване
на съставите на СИК, може би трябва и последното, което в
предходната част на заседанието гледахме – не мога да си спомня
номер, № 900 и колко беше, но в „относно” трябва да има и
„поправка на техническа грешка”, защото виждам, че има грешка и в
имена, тоест предметът на това решение, от една страна, е изменение
и допълнение на състави на СИК, от друга страна, поправка на
технически грешки. Така че трябва да съответства с диспозитива.
По отношение на текста, който е в друг цвят?
А Решение № 947-ПВР/НС какво е, каква е грешката там,
само в името ли?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Името. Сгрешена е фамилията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Кьоглер”.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За жълтия текст, мисля, че първото
изречение е необходимо, но не виждам необходимост от второто
изречение, тъй като със самата поправка на техническа грешка –
вторият абзац, тя се отнася именно до назначаването на господин
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Христов за заместник-председател. Повтаряме всъщност едно и
също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Написаното с жълт текст и
оцветеното с червено, не е необходимо, тъй като по-нагоре е
предложението за допускане на поправка на техническа грешка и те
са написани и двамата. Това е този текст, който е трябвало да бъде
написан. Така че и двете изречения са само пояснителни, не са за
тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Тъй като по Решение №
947-ПВР/НС госпожа Кьоглер е заместник-председател, а сега я
назначаваме за член, затова мисля, че първото изречение в жълтия
текст трябва да остане – да бъде освободена като заместникпредседател.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: „Допуска поправка на техническа
грешка – освобождава”.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Схванах, благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по този проект на решение с направените уточнения?
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – 4 (Йорданка Ганчева, Росица Матева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов).
Колеги, Решението е с № 997-ПВР/21.11.2021 г.
Колеги, гласувах „против”, не че не трябва да се поправят
грешките, а по този начин, по който се подхожда от страна на
Министерството на външните работи чрез българските общности, се
противопоставят и членовете на секционните избирателни комисии,
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които наистина работят в изборния ден и се създава напрежение и
тези въпроси можеха по друг начин да бъдат решени своевременно,
а не в изборния ден.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви едно писмо,
постъпило в изборния ден, и заведено като сигнал. Пише ни Ж.
П.
: „Добър ден! Аз живея в чужбина, сега съм в България.
Вписана съм в избирателния списък в Бургас, но не мога да пътувам,
защото ми предстои влизане в болница. Моля за съдействие да
гласувам в София, ако е възможно”.
Предлагам да върнем кратък отговор по електронната поща,
че, за съжаление, в България може да гласува само по постоянен
адрес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, с вх. № ПВР-15-80 сме получили писмо от Двадесет
и трета РИК, за секция № 23461015 – принтерът на машината е
отказал и машината не работи от един час, техникът на „Сиела
Норма” АД не може да отстрани повредата и в момента се изготвят
протоколите, които незабавно ще изпратим. Молят да бъде
отстранен техникът на „Сиела Норма” АД К.
А.
и да
бъде заменен с друг, тъй като същият се държи неадекватно и дава
указание да се изчаква един час както за отстраняване на проблем,
така и за съставяне на документите. Молят да съгласуваме да вземат
решение за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини.
Имайте предвид, че вече има опашка пред секцията.
Колеги, мисля, че трябва да вземем такова решение, като
после ще бъдат приложени протоколите на колегите от Двадесет и
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трета РИК. Писмото е изпратено от председател и секретар.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
И Ви докладвам за сведение вх. № ПВР-15-68/1 от РИК –
Бургас. Изпращат ни тяхното Решение № 458-ПВР за
преустановяване на машинното гласуване в секция № 31, за която
съгласувахме техните действия преди малко.
Има ли други докладчици?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпил
сигнал с индекс С-3 от днешна дата от госпожа М.
М.
,
която ни информира, че в предаване „Тази сутрин” по Нова
телевизия е видяла певица, която апелира хората да излязат и да
гласуват и ни пита дали е редно това да става в изборния ден.
Предвид че не се визира агитация към конкретен кандидат и
участващ в изборите днес, предлагам ви го за сведение, защото не се
установява да има някакво нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам
ви с вх. № ПВР-15-81 писмо за липсващи карти от РИК – Бургас, за
секция № 31, за която съгласувахме вземането на тяхното решение
за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, но изискахме
да предоставят по-подробна информация за причините за
преустановяване.
„Във връзка с невъзможността за започване на гласуване с
машина, поради липса на петте карти Ви информираме за
причините. Във вчерашния ден машината е доставена в секцията,
извършена е диагностика и машината е била окомплектована с
всичко необходимо за започване на работа, включително и петте
карти. Днес при откриване на изборния ден в 7,00 ч. комисията
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установява, че картите, които са били оставени на председателското
бюро, липсват. Председателката се е върнала до дома си, за да
провери да не са в дома й, но и там не са открити. Търсено е в
секцията на всички места, но не са открити. След разговор с
представителя на „Сиела Норма” АД се установи, че е невъзможно
предоставянето на нови карти”, поради което са поискали
преустановяване на машинното гласуване.
Това Ви го докладвам за сведение и за приобщаване към
информацията за проблеми, свързани с машинното гласуване, в
случая може би поради действията на секционната избирателна
комисия.
С вх. № ПВР-15-82 сме получили писмо от РИК – Варна, с
което ни изпращат протоколи, Приложение № 4 и № 5 за спряла
машина в секция № 299. Пълният № 030604299. Много интересен
случай, колеги.
Приложение № 5, което се подписва от председател и
секретар е подписано с „особено мнение” – или от председателя, или
от секретаря, така пише. Причината е, че машината е спряла работа в
7.33 ч. Повредата не е отстранена поради следните причини и е
записано: „Подписвам с особено мнение”. Приложено е особеното
мнение, може би е на техника.
„Машината е стартирала работа успешно в 7.00 ч., тъй като е
работила само на батерия. В 7.26 ч. е получил обаждане, че
машината е преустановила работа. В 7.35 ч. се е явил в секцията и
установил, че батерията е паднала. Машината е включена в
захранването и работи безпроблемно, но междувременно комисията
е позволила на гражданите да гласуват с хартиени бюлетини. След
комуникация на секционната избирателна комисия с районната
избирателна комисия се преустановява машинното гласуване в тази
секция.”
Това е „особеното мнение”. Да, подписано е от техника
Е.
П.
.
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Може би колегите от РИК – Варна, трябва да ни изпратят
решението на РИК. Защото към тази преписка не е приложено
такова. Това е за секция № 299. Ще помоля госпожа Ганчева да
звънне на колегите да ни изпратят тяхното решение.
Колеги, докато се приложат и останалите документи по този
случай, Ви предлагам да го разгледаме в пълнота в следващата част
от заседанието.
Следващият доклад е писмо, получено току-що на
електронната поща на Централната избирателна комисия от РИК –
26, относно секция № 263900016. Приложени са Приложение № 4 и
Приложение № 5. Приложение № 4 е подписано от техника на
„Сиела Норма” АД. Причината за спиране е, че четецът на смарт
картите не работи. Така че Ви предлагам да вземем протоколно
решение да съгласуваме приемането на решение на РИК – 26, за
преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
Моля за протоколно решение и ще помоля госпожа Стойчева
да се обади на колегите от Двадесет и шеста РИК.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, изчакваме малко, тъй като току-що са постъпили
една-две преписки, за да можем да вземем решение и по тях, за да
могат колегите да работят.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви постъпил сигнал
по електронната поща на ЦИК, заведен във входящия регистър с
днешна дата, № С– 8. Сигналът е от Й.
П.
Й.
,
ЕГН… и адрес, който се обръща към нас по препоръка и след
телефонен разговор с госпожа Ж.
К. – председател на РИК –
23, с молба спешно да разгледаме случая им. На 14 ноември 2021 г.
той е бил в Мадрид по работа подал е заявление и е гласувал там и
на 17 ноември 2021 г. вече се е върнал в България, свързал се е на
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телефона със секретаря на ЦИК и е получил информация, че може да
гласува в днешния ден по постоянния си адрес, както винаги го е
правил и тази сутрин е посетил избирателна секция с посочен номер
и адрес с желанието да гласува, но неговото име не е фигурирало в
списъка и не е допуснат да гласува. Попълнил е декларация, която
трябва да попълни в такива случаи. Както знаем, съгласно
Методическите указания на ЦИК, когато лице фигурира в списъка
на заличените лица с отбелязване „МВнР”, това означава, че е бил
изключен от списъка по постоянен адрес, защото е бил подал
заявление да гласува извън страната, но в изборния ден, ако е в
страната, той може да бъде дописан в списъка по постоянния си
адрес, да подпише декларация, че не е гласувал и няма да гласува и
да бъде допуснат до гласуване. Аз Ви предлагам да се върне този
сигнал на РИК 23 – София, с указание госпожа К.
и всички
членове на РИК 23 – София, да не препращат към ЦИК сигнали,
които са от тяхната компетентност, и да укажат на секционните
избирателни комисии как трябва да действат в тези случаи,
изпълнявайки Методическите указания на ЦИК. В крайна сметка е
бил допуснат да гласува след много разправии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, докладвам Ви писмо от Двадесет и пета РИК, токущо постъпило, за секция № 254618041. Приложени са Приложения
№ 4 и № 5, че не работи принтерът. Становището на „Сиела Норма”
АД е, че вероятно е дефектирал кабел. Съгласувано е с техническия
център. РИК е уведомена в 10,05 ч., а в 10,35 ч. са ни изпратили
писмо, така че моля да съгласуваме тяхното решение за преминаване
към гласуване с хартиени бюлетини.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
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Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, има ли други доклади? Няма.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 11,30 ч.
( След почивката. )
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Ще ви докладвам
следващата група писма от районни избирателни комисии във
връзка с машинното гласуване.
С вх. № ПВР-15-96 сме получили писмо от РИК –
Благоевград, с което ни изпращат тяхното Решение № 277, за
преустановяване на машинното гласуване в секция 010300013.
Мисля, че ние не сме вземали до момента за Благоевград решение.
Така че това за последващо одобрение, тъй като решението вече е
взето. Колегите са посочили часа. В 11.10 ч. са взели това решение.
Моля, процедура по гласуване за последващо одобрение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващото е с
вх. № ПВР-15-94 от РИК – Варна, с което ни изпращат протоколи
приложения 4 и 5 за спряла машина в секция № 83 в гр. Варна. Ние
по отношение на тази секция дадохме съгласие. Но колегите ни
изпращат допълнително документи, а именно писмено обяснение от
членовете на СИК, че машината за гласуване е спряла в 8.45 ч.,
поради повреда на ножа на принтера. Уведомен е техника на „Сиела
Норма“ АД, който е дошъл след 7 минути и е имал инструктаж от
„Сиела Норма“ АД, че не е отстранена повредата. Дадено е указание
да се изчака един час от техниците на „Сиела Норма“ АД. Не са
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издали съответните протоколи и те са изчакали. А указанията на
ЦИК са за 20 минути, след което да се започне с хартиен гласуване.
Това го докладвам за сведение и ще бъде приложено към
преписката за 83-та секция – Варна.
Следващото писмо е с вх. № ПВР-15-91 и е от РИК – 28, за
секция № 282400021. Това е Търговище. Изпратени са приложения 4
и 5 и решение 156 на районната избирателна комисия за
преустановяване на машинното гласуване в тази секция, тъй като
четеца на машината е повреден.
Колеги, тази секция трябва с последващо одобрение, тъй като
ние досега не сме се произнасяли по този случай. Районната
избирателна комисия е взела своето решение, което ни изпраща.
Така че моля, с протоколно решение да одобрим тяхното решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с докладите. С вх. № ПВР-15-95 от
РИК – 29, Хасково са ни изпратили протоколите Приложение № 4 и
Приложение № 5, за секционните комисии за секциите 71-ва,
293400071 и 293400083. Ние по-рано съгласувахме преминаването
към хартиени бюлетини в тези две секции в Хасково. Така че
докладвам ви го за сведение.
С вх. № ПВР-15-90 от РИК 25 са ни изпратили тяхното
решение 178 за 41-ва секция, да се премине към гласуване с
хартиени бюлетини. Ние сме взели по-рано своето решение, така че
го докладвам за сведение.
С вх. № ПВР-15-88 от 21.11.2021 г. РИК – Благоевград, ни
изпращат констативни протоколи за проблем с машината в секция
010300013. Преди малко с последващо одобрение одобрихме
тяхното решение, което е било взето преди изпращане на
документите. Но сега допълват преписката с протоколите
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приложение 4 и 5. Причината за преустановяване е, че не работи
тъчскрий-на. Протоколът е подписан и от представителя на „Сиела
Норма“ АД.
Колеги, следващите ми доклади са с вх. № ПВР-15-87 от РИК
– Бургас, за секция № 020400117. Приложен е протокол приложение
4. Техникът в рамките на един час се е опитвал да отстрани
повредата. Разговаряно е с кол центъра на „Сиела Норма“ АД, но не
е постигнат резултат. Машината не може да заработи. Причината е
изключване на дисплея. Очевидно приложението ни е изпратено
чрез снимка с много лошо копие. Във вътрешната мрежа е, така че
може да погледнете.
По отношение на тази секция колеги, не сме вземали своето
решение. Така че ви предлагам с протоколно решение да
съгласуваме вземането на решение за преминаване към хартиени
бюлетини в тази секция.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващото писмо е от РИК-26, с вх. № ПВР-15-86. Молят за
разрешение за преминаване с хартиени бюлетини за секция
№ 264700007. Повредата е софтуерен проблем и не може да се
отстрани от техника. Подписано е протоколно решение 4 от техника
на „Сиела Норма“ АД.
Мисля, че по отношение на тази секция не сме взели
решение, колеги.
Така че моля, с протоколно решение да гласуваме
преминаването към хартиени бюлетини. Като ще помоля колегата
Стойчева да се обади на РИК-26, а на Бургас да се обади госпожа
Гергана Стоянова за 117-та секция.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващият доклад е с вх. № ПВР-15-83 от РИК – 23.
Изпращат ни Приложение № 4 и 5 по отношение на избирателна
секция № 234610015. Мисля, че ние взехме решение по тази секция в
предходна част на заседанието. Така че ви го докладвам за сведение.
С писмо от 11.41 минути от РИК – Видин
ни
изпращат
протокол приложение 5 и приложение 4 за секция № 050100002.
Повредата не е отстранена, тъй като не може да стартира машината.
Техникът е пристигнал в 10.45 ч. РИК е уведомена в 11.05 ч. Мисля,
че за тази секция не сме взели решение.
Моля, с протоколно решение да съгласуваме преминаването
към гласуване с хартия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, следващият ми доклад е по преписка постъпила от
РИК-16, за преустановяване на машинно гласуване само с едната
машина за гласуване, в секция с две машини, а в район „Тракия“,
секция 162206071. Към преписката е приложено решението на
районната избирателна комисия, с което указват на секцията да
продължи гласуването.
Решението е преустановяване на машинното гласуване само
по отношение на едната машина. Приложили са съответните
протоколи, включително и за преустановяване на машинното
гласуване с машина със съответния идентификационен номер, не
поради повреда. И са приложени протоколи Приложение № 4 и
Приложение № 5. Като причината е софтуерен и хардуерен проблем.
Протоколът е подписан и от техника на „Сиела Норма“ АД. Тук
няма какво решение да вземаме. Колегите са взели своето решение и
гласуването продължава с едната машина. Но за втората машина ще
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бъде вписано към нашата обобщена информация, че там едната
машина е спряла да работи.
Това бяха моите доклади. Колеги, има ли други докладчици.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са две писма
от Главна дирекция „Жандармерия“.
Първото е ПВР-04-02-21. Уведомяват ни, че на 20.11.2021 г.
за времето от 12.00 до 14.55 са съпроводени 96 специализирани
устройства за машинно гласуване от граничен пункт „Капитан
Андреево“ до склада на „Карго-Партнер“ ЕООД. Това са
използваните на първи тур.
Второто писмо е вх. № ПВР-04-02-21-1. Уведомяват ни, че са
доставени 10 броя специализирани устройства за гласуване,
използвани на проведените избори на 14.11.2021 г. в Република
Австрия, съпроводена от жандармерията. В момента се намират на
входа на „Карго-партнер“ на паркинга запечатани. Ще бъдат вкарани
в склада на 22.11.2021 г. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Следващ
докладчик, госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам постъпило по
електронната поща писмо ПВР-23-110 от председателя на секционна
избирателна комисия 70 е обозначено. Това е в РИК – 23, на Район
„Красно село“. Директно е изпратен до Централна избирателна
комисия от председателя на секционната избирателна комисия,
протокол, с който са взели решение самата секционна избирателна
комисия, да заменят единия от членовете, който не се е явил с друго
лице. Като двете лица са от различни партийни квоти. Също така са
взели решение да изискат общината да им анулира удостоверенията
и т.н.
Ясно е, че тези замени в състава не се извършват с решение
на секционната избирателна комисия, поради което ви предлагам, да
бъде гласувано протоколно решение, с което изпратеното ни от
председателя на СИК-70, да бъде препратено по компетентност на
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районна избирателна комисия – 23, за последващи действия във
връзка с тази замяна на членове.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има ли го този текст, как секционна
комисия си решава, кой да бъде и кой не, във вътрешна мрежа? Има
ли текст от протоколно решение на СИК, който си проявява
абсолютни своеволия. Има го. Добре.
РИК да ни уведоми за предприетите действия в рамките на
един час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване по предложението на госпожа Стоянова,
както и районната избирателна комисия да ни информира, за
предприетите действия по отношение на този случай.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, докладвам ви с вх. № ПВР-15-94 от РИК – Варна.
Изпращат ни приложение 4 и 5 със спряла машина в секция 83.
Секцията е преминала на гласуване с хартиени бюлетини. Техникът
от „Сиела-Норма“ АД е отказвал един час, да подпише приложение
4 и 5. Мисля, че този беше случая, във връзка с който изпратихме
писмо до „Сиела-Норма“ АД, че техниците не могат да препятстват
работата на секционните избирателни комисии и трябва да на
разположение незабавно. Тук са приложили становището. Аз в
началото ви го докладвах. Но трябва да вземем протоколно решение
за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте.
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ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам за секция
№ 665 Кючукчекмедже Турция, Истанбул. Обадиха се, има две лица,
които са упълномощени от лицето С.
М.
. Бях дал
указание тези лица, тъй като това лице не фигурираше в
инициативния комитет на единия от кандидатите за президент, покъсно ми се обадиха от секция Кючукчекмедже, Истанбул, като
казаха, че това пълномощното на С.
е от Анна Заркова,
която е била в инициативния комитет. Тя го е упълномощила с права
да упълномощава други представители на инициативния комитет.
След като се направи това уточнение, каза, че могат да присъстват в
помещението.
Казахме в началото, че не може. Но тя по-късно ми се обади,
че са й показали, че има от Анна Заркова, която е представител на
инициативния комитет и е упълномощила С.
,
който
е
представител на инициативния комитет.
Колеги, от въпросната секция ще изпратят пълномощните,
които са представени пред тях от представителите на инициативния
комитет, за да видим дали е редовно упълномощаването на същите,
да бъдат представители на въпросния инициативен комитет.
Следващото е сигнал за агитация в изборния ден с вх. № С9/21.11.2021 г. от И.
И.
.
„Уважаеми госпожи и господа!
Предоставям на вниманието ви сигнал за агитация в изборния
ден, осъществена от сайта ПИК.бг. В рубриката „Препоръка на
ПИК“ е публикувана статия от собственика на Агенцията – Н.
Н.
, под заглавие: „Професор Герджиков в деня на
християнското семейство: за да не се червим пред децата си, че
върнахме сталинизма.
Уважаеми колеги, отворих статията в ПИК и се запознах със
съдържанието към сигнала, което е разпечатано. То е кратко. Според
мен няма призиви за подкрепа или неподкрепа, така както е
предвидено в § 1, точка 17. А именно, записано е доброто и злото се
сблъскват в библейския смисъл пред урните. Не са субективни
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категории. Не се оставяй да те надвива злото. Наредено от режима.
Машинките чукат безпощадно, точно в полза на самодържеца. Има
смисъл да се постъпи спрямо съвестта, като жест към чудесния
проф. Герджиков.
За честта на Софийския университет, който завърших преди
25 години, а сега да обяснявам през 2021 г. на децата си, защо една
обуначена и безпросветна тълпа избира за държавен глава на
републиката и т.н.
Тук не виждам дали има призив, подкрепа или неподкрепа в
единия от двамата кандидати. Може всички да отворите въпросната
статия в Агенция „ПИК“.
Предлагам да остане за сведение.
Явно е цитирано изказване на единия от двамата кандидати,
след като е гласувал, тъй като е поставено в кавички.
Моля, да се запознаете с въпросния материал. Статията е
озаглавена „Професор Герджиков в деня на християнското
семейство“. За да не се червим пред децата си, че върнахме
сталинизма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Баханов има ли изказвания.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦАМАТЕВА: Колеги, ако внимателно прочетем
статията, мисля, че можем наистина да открием основания на автора
на статията Н.
Н.
, да бъде установено нарушение
за предизборна агитация, която се извършва в деня на изборите. Тъй
като ясно в статията се съдържа призив за подкрепа към „чудесния
професор Герджиков“.
Така че моето предложение е да се вземе решение, за
установяване нарушение на Н.
Н.
.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако още по-внимателно прочетем
статията и конкретното цитираното от колегата Матева – ще го
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прочета за колегите, които не са успели да отворят ПИК: „Да, мачът
сигурно е нареден от режима. Машинките чукат безпощадно в полза
на самодържеца. Но има смисъл да постъпим умно спрямо съвестта
и себе си, не като жест към чудесния проф. Герджиков. Да постъпим
умно спрямо съвестта и себе си“.
Никъде не виждам призив за подкрепа или неподкрепа, или
за гласуване в полза на определено лице.
По-надолу: „За честта на Софийския университет, който е
завършил преди 25 години. И не е вярвал тогава, че ще го завърша,
за да обяснявам през 2021 г. на децата си, защо една обуначена и
безпросветна тълпа избира за държавен глава на Републиката,
престъпник, нарушил Конституцията. Защо ентусиазирано ни връща
във времето на пещерния сталинизъм. И как е възможно да се
подиграва и милицията нахълтва в моя университет по политическа
поръчка, за да злепостави неговия Ректор“.
Аз мога да го тълкувам това, като подкрепа на Герджиков в
качеството му на Ректор, за нахлуването на милицията в Софийския
университет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, подкрепа за ректора на
Софийския университет може да се изразява всеки ден. Но в деня на
изборите, когато Ректорът на Софийския университет е кандидат за
президент на Републиката, ясно прозира в тази статия призива за
подкрепа.
След като обсъждаме въпроса и след като колегата докладчик
предложи да бъде за сведение този сигнал, моето предложение е да
се установи нарушение. Смятам, че има достатъчно данни за това, за
да се обоснове в едно решение с мотиви на Централната избирателна
комисия, за нарушаване на забраната за предизборна агитация в
изборния ден. Мисля, че не трябва повече да го обсъждаме. Моля да
го подложите на гласуване. Ако събере мнозинство, ще направим
проект за решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Преди да го подложите на гласуване
госпожо Председател, аз лично съм съгласна с колегата докладчик,
който каза, че не установява призив за подкрепа или неподкрепа по
смисъла на Изборния кодекс. Но тъй като след малко очевидно ще
гласуваме предложение, което цели да накаже Н.
Н.
,
заради това, че говори за съвест и морал, моля да станат ясни
мотивите, защото колегата, който го предложи каза достатъчно ясни
мотиви.
Аз лично като юрист, четейки предизборна агитация в точка
17, § 1 не виждам такива мотиви. Ако ще гласуваме нещо, нека да са
ясни мотивите. Иначе такива бланкетни предложения, с оглед да се
накаже някой или не моля, ако за един колега са ясни мотивите, за
мен не са ясни мотивите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания?
Колеги, предложението на докладчика беше да остане за
сведение.
Има предложение за изменение на това предложение от
госпожа Матева, да се установи нарушение на Н.
Н.
във връзка с тази публикация.
Подлагам на гласуване предложението за изменение
направено от госпожа Матева.
Правя корекция на това, което подлагам на гласуване. Тъй
като предложението на докладчика за сведение, по принцип не се
подлага на гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева по
чл. 27, ал. 1, точка 4.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 4
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(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч
Солакова).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Гласувах „против“ предложението на
колегата Матева, тъй като, видно, от статията, по никакъв начин не
може да се направи категоричния извод, че е налице категоричен
призив за подкрепа или не подкрепа за един от кандидатите за
президент в изборния ден.
Аз съм на коренно противоположното мнение, изразено от
колегата Матева, и няма как да напиша проект на решение, за
установяване на такова нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Очевидно, най-вероятно ще има
номер това решение. Аз не знам Централната избирателна комисия
как постигна мнозинство от две трети, за едно решение да постанови
диспозитив, който не е обоснован от мотиви. Бяха казано в зала,
достатъчно мотиви. Интересно ми е как членовете на ЦИК, които
подкрепиха това предложение, гласуваха за тези мотиви, които да
обосноват наказанието, установяване на нарушение, в конкретния
случай, без да сме ги виждали. Очевидно бързахме да накажем, без
проект на решение, без мотиви. Факт е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Правя предложение, когато бъде
изготвен проектът за решение, същият да бъде внесен на заседание,
за да бъде подложен на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние току-що
гласувахме предложението на госпожа Матева. Тя изложи мотивите
в изказването си.
Решение е № 998-ПВР/21.11.2021 г.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: В нарушение ПИК.БГ, вх. № С-16 от
21.11.2021 г. от Стефан Божидаров Манов, регистриран наблюдател
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от БСЧИГП – Пловдив, заместник-председател на Обществения
съвет към Централната избирателна комисия.
Уважаеми членове на Централната избирателна комисия,
моля да разгледате настоящия сигнал, за нарушение на забраната за
публикуване на социологически проучвания и резултати от екзит
пол в изборния ден от електронното издание ПИК.БГ. На сайта са
публикувани резултати от екзит пол към 10.00 часа, на провеждания
днес 21.11.2021 г. балотаж за избори за президент и вицепрезидент
под формата на резултати от състезание. Прикача PDF документ
отразяващ, публикацията със заглавие: „Горещо в ПИК“ - първи
данни за най-важното състезание в България
в 10.00 ч –
„Професорът съвсем близо до генерала“ – 54,1:44,1 процента.
изпратен е линк и отдолу пише: Няма съмнение, че тази публикация
представлява нарушение на забраната въведена с разпоредбите на
Изборния кодекс и връзката с реалните кандидати, състезаващи се в
изборите е очевидна.
Моли, да вземем решение за установяване на нарушението и
да постановим сваляне на публикацията от сайта на електронното
издание.
Уважаеми колеги, моля за запознаване към настоящия
момент.
Статията е в ПИК. Всеки от колегите може да види. Аз ще
подготвя проект за решение, който ще ви представя по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз
продължавам с докладите свързани с машините за гласуване.
С вх. № ПВР-15-98 сме получили от РИК – 4, за секция № 0406-000-65. Към писмото е приложен протокол приложение 5, че
четецът на едната машина не работи. Секцията е с две машини.
Гласуването продължава с другата машина. Така че мисля, че не е
необходимо да вземаме решение за преустановяване на машинното
гласуване. Тази преписка ще бъде приобщена към обобщената
информация за проблеми с машините за гласуване в изборния ден.
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С вх. № ПВР-15-97 от РИК – 5, Видин сме получили тяхното
решение 205, относно преустановяване на машинното гласуване в
избирателна секция 050100002 – Белоградчик. Машината е спряла в
10.40 ч., след което не е могла да стартира по технически причини.
Присъствалия на място представител на „Сиела норма“ АД, не е
успял да отстрани повредата от 10.40 до 11.05 ч. Поради кое са взели
това решение, което колеги, моля с последващо одобрение да
одобрим, тъй като решението вече е факт и гласуването продължава
с хартиени бюлетини.
Моля, за протоколно решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
информацията за активността към 11.00 ч. Тя е публикувана във
вътрешна мрежа в папка ОТП.
Обръщам ви внимание на активността за 16-ти изборен
район, както и на решение 97-ПВР/НС/11.11.2021 г., че районната
избирателна комисия в 16-ти изборен район са определили часове,
които не са съобразени с оперативния план за събиране на
информацията.
Предлагам ви да публикуваме тази информация на
страницата на Централната избирателна комисия и да обърнем
внимание на районна избирателна комисия – Пловдив, да се
съобразява с посочените часове в Оперативния план на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,

42
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаем колеги, когато докладвах
писмо отговор до секретаря на община Пловдив мисля, че се
уточнихме да се изпрати до всички кметове на общини. Съжалявам,
пропуска е мой. Не съм подготвила писмо до всички кметове на
общини. Затова ви предлагам сега да изпратим това писмо, защото
по телефона получаваме въпроси свързани точно с гласуването на
избиратели, които са били вписани по настоящ адрес на 14-ти, а
днес се намират по своя постоянен адрес.
Моля ви, да погледнете проекта на писмо във вътрешната
мрежа. То е аналогично на изпратения отговор до секретаря на
община – Пловдив и да го изпратим до всички кметове на общини.
Ако искате може и като съобщение на нашата страница да се
публикува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
има ли предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви писмо от
администрацията на Министерския съвет. Получили сме справка за
изборни райони 16 и 17, подробна, за броя на гласувалите. Тази
информация съвпада и със събрана в Централната избирателна
комисия.
Докладвам ви писмо, което сме получили от Главна дирекция
„Национална полиция“. Уведомяват ни с писмо ПВР-04-02-23/
21.11.2021 г., че в изпълнение на разпоредбата на чл. 218, ал. 6 от
Изборния кодекс, всички помещения за гласуване в новия избор са
заключени и запечатани и са поети под охрана от вън.
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С писмо ПВР-04-02-24 Главна дирекция „Национална
полиция“ ни уведомява, че по време на дежурството по охрана на
обществения ред на прилежащата територия около изборните места,
не са допуснати нарушения.
На следващо място, ни информират за информация събрана
чрез техните областни дирекции, че всички изборни секции са
открити в страната в началото на изборния ден.
Колеги, докладвам ви писмо, което сме получили от
„Информационно обслужване“ АД, ПВР-00-37/21.11.2021 г.
Изпратихме им заповеди на кмета за закриване на образувани
секции. Заповедта е на извънредния пълномощен посланик на
Република България във Федерална република Германия.
Информират ни, че секцията е маркирана като неактивна в
нашата електронна платформа. За сведение.
Докладвам ви ПВР-00-38/21.11.2021 г. от „Информационно
обслужване“ АД. Господин Г.
ни информира. Въз основа на
получената информация от нас, за предоставени данни за броя на
избирателите от областни администрации и от една районна
избирателна комисия. Посочили са в табличен вид разликите.
Колеги, с оглед на нашето протоколно решение, което взехме
предварително за съобразяване единствено и само с данните от
окончателните списъци, които са публикувани на нашата страница,
да бъде база данни. Аз докладвам това писмо за сведение.
Изпратихме го и за тяхно сведение, с изричното уточнение
при необходимост от промяна на базата данни, да се съгласува с
Централната избирателна комисия.
Информират ни от някои районни избирателни комисии и
общински администрации за началото на изборния ден. Общо за
сведение, тъй като няма нещо, което да касае приемане на решения
от страна на Централната избирателна комисия.
На този етап е това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладвам
ви с вх. № ПВР-15-103, писмо от РИК – 17, с което ни изпращат
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тяхно решение 294 за преустановяване на машинното гласуване в
секция 17-01-00-101. Прилагат и протоколите Приложение № 4 и
Приложение № 5. Причината е, че машината не отпечатва
контролните разписки. Техникът на „Сиела Норма“ АД се е явил в
11.35 часа. Кол центъра е уведомен в 11.35. Машината е спряла
работа в 11.30 ч. Районната избирателна комисия е взела решение,
така че моля за последващо одобрение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Следващ докладчик е госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка с проектен № 999,
проект за изменение на Решение 842. Моля, да се запознаете с
проекта и приложението към него, със същия проектен номер. Ако
нямате бележки, да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по този проект? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 999-ПВР/21.11.2021 г.
Техническите грешки, моля да се коригират, за да бъде
решението коректно за подпис и за публикуване.
Колеги, прекъсвам заседанието до 13.30 часа.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
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Ще ви докладвам няколко нови преписки във връзка с
машинното гласуване: с вх. № ПВР-15-117 сме получили писмо от
РИК – Пазарджик, за преустановена работа на машина в секция
№ 132100026. Приложени са Протокол № 4 и Протокол № 5.
Проблемът не може да бъде отстранен.
В протокола е вписано, че неправилно дърпане на разписката
преди сигнала и повреда на лентата и на печатащото устройство –
такава е констатацията на техника. Работата е преустановена в
12,30 ч. и е записано, че техникът е бил на място в 12,30 ч.
Комисията е взела Решение № 376 за преустановяване на машинното
гласуване в тази секция.
Предлагам ви с последващо одобрение да го гласуваме.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против
– няма.
Следващият ми доклад е с вх. № ПВР-15-115/21.11.2021 г. от
РИК – Бургас, за спиране на машина за гласуване в секция
№ 021700044. Видно от протокола, в тази секция има две машини за
гласуване – по начина, по който е изписан номерът на секцията.
Спряла е едната машина. В тази избирателна секция проблемът,
който е вписан в протоколите, е проблем с принтера – не може да
отпечатва разписки. Подписано е от представителя на „Сиела
Норма“ АД, който е вписал и причината за спирането.
Предлагам ви в тази секция да продължат с една машина за
гласуване и тази информация да бъде приобщена към останалите
преписки, свързани с проблеми с машинното гласуване.
Засега няма нови случаи. Само една машина е преустановила
работа, но там продължава гласуването с втората машина.
Имате ли други доклади?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, във връзка с постъпил сигнал
с вх. № С-19/21.11.2021 г. Господин Стефан Манов, регистриран
наблюдател от БСЧИГП – Пловдив, и заместник-председател на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия ни моли
да разгледаме сигнал за нарушение на забраната за публикуване на
социологически проучвания и резултати от exit pol в изборния ден
от електронното издание на в-к „24 часа“, като на сайта са
публикувани резултати от exit pol към 10,15 ч. за провеждания днес
балотаж за изборите за президент и вицепрезидент. Прикачил е и
скрийншот от заглавието: „Най-търсените професии с проценти,
съответно летци. Има линк към публикацията, предвид което, след
като извършихме преглед на интернет страницата, се установи, че в
действителност е налице такъв материал и съгласно разпоредбите на
чл. 205, ал. 5 е налице забрана за резултатите от допитвания до
общественото мнение по повод на изборите.
Като съобразихме разпоредбите на чл. 475 и чл. 496 със
съответните алинеи, ви предлагам да установим нарушение на
разпоредбите на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс за това, че на
21 ноември 2021 г. в 10,53 ч. на интернет страницата на „24 часа“ са
публикувани резултатите от допитвания до общественото мнение,
изразени в проценти под формата на най-търсените професии: 64%
на летци, 36% на професори към 10.15 ч., чрез които се визират
независимите кандидати на съответните инициативни комитети,
издигнали кандидати за президент и вицепрезидент, участващи в
новия избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.,
извършено от „24 часа“ – има грешка в диспозитива. Ще бъде
поправена техническата грешка и да се укаже на електронното
издание на в-к „24 часа“ незабавно да премахне материала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по този доклад?
Ако няма, моля режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
1 (Ерхан Чаушев)
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е стар, тежък! Избирателното
подхождане към определен тип медии обаче е също толкова зле,
както и един друг тип медии от прогресивния сектор, които
заобикалят закона с линк към фейсбук, YouTube и не знам какво си.
Само искам да кажа на блюстителите да обърнат внимание и
на линкове в официални сайтове на медии, които пък заобикалят
закона, за да препращаме към фейсбук и други социални мрежи.
Уважаеми колеги, този проблем – за анализа го говоря това, не
трябва да се стимулира и заобикаляне на закона. Но това за анализа,
защото някои медии са във висок моралистичен дискурс – по
тълковен речник.
Все едно! Дори и да заобикалят закона, пак са в нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това
решение е с № 1000-ПВР.
Току-що пристигна от РИК – Варна, с вх. № ПВР-15-118.
Колегите от Варна ни уведомяват, че са взели решение за
преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в секциите № 263;
299; 83, за които по-рано съгласувахме преминаването към
гласуване с хартиени бюлетини. Докладвам ви го за сведение.
Има ли други докладчици?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви отново върнато
писмо от РИК – 23, по по-ранния ми доклад относно промяна в
състава на секционна избирателна комисия, където им указахме да
ни уведомят в срок от един час за предприетите действия. Върнат е
отговор, че РИК е уведомена и е предприела действия за замени в
състава на секционна избирателна комисия № 70. Докладвам ви за
сведение.
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Докладвам ви сигнал с вх. № С-17 от господин И.
Спиридонов относно съобщаване на изборни резултати по БНР в
11,00 ч. относно Испания.
Изслушах материала на сайта на Българското национално
радио. Съобщените изборни резултати са тези, които са били
миналата седмица, на първия тур на изборите. Наистина се
съобщава, но изрично е казано, че цитират резултатите и
активността на изборите от първия тур. Предлагам това също да
остане за сведение.
Докладвам изключително голям брой жалби – не успях да
прегледам всичките, които от 12,00 ч. ежеминутно пристигат. Тези
жалби и сигнали са за предизборна агитация – като такава са я
възприели съответните зрители и граждани – предизборна агитация
от страна на господин Бойко Борисов в изказването му, след като е
гласувал – материалът е интервю, излъчено в общи линии почти по
всички медии. Изгледала съм само единия материал. Засега ви го
докладвам за запознаване, за да може да прегледате материала и в
следващата част на заседанието да обсъдим и тогава ще мога да дам
някакво предложение, тъй като втория материал не съм го изгледала.
В моя папка има подпапка С-29 и в нея са свалени двата
видеоматериала.
В повечето случаи в депозираните сигнали и жалби
съответните граждани наблягат по-конкретно на два изказа, единият
от които е: „Резил ще е Радев да остане президент“ и другия израз,
който се цитира в сигналите: „Затова се надявам днес българите да
проявят разум – ректор на ректорите“. Това са двете основни фрази,
които са направили впечатление на гражданите, подали сигнали.
Предлагам ви да се запознаете с материалите и в следващата
част на заседанието да обсъдим тези сигнали и какво ще бъде
нашето решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила в
Централната избирателна комисия жалба с вх. № МР-224/21.11.2021 г. срещу Решение № 960-МР на Централната
избирателна комисия.
Припомням, че това касае местния референдум, проведен в
Драгоман. Жалбата е до Върховния административен съд, така че ви
я докладвам за сведение. Ще бъде окомплектована и внесена
административната преписка във ВАС утре сутрин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
доклади?
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, в заседанието преди
прекъсването ви докладвах сигнал с вх. № С-16/21.11.2021 г. от
Стефан Манов, регистриран наблюдател от БСЧИГП – Пловдив,
заместник-председател на Обществения съвет към Централната
избирателна комисия, с който ни информира, че има нарушение на
забраната, въведена с разпоредбите на Изборния кодекс, и връзката с
реалните кандидати, състезаващи се в изборите, е очевидна. Ставаше
въпрос за публикация в сайта Pik.bg. Към 10,00 ч. е публикуван
резултат от междинните резултати: „професорът е съвсем близо до
генерала – 44,1:54, 1, и активността е 6,4%. Както казах, има и линк.
Уважаеми колеги, предложих ви да се запознаете с
публикацията в агенция ПИК.
Подготвен е проект на решение, който е качен във вътрешната
мрежа в моя папка. Описана е фактическата обстановка.
Проектът на решение е относно нарушение на разпоредбите на
чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, извършено чрез публикуване на
интернет страница на резултати от допитване до обществено мнение
по повод новия избор на президент и вицепрезидент на 21 ноември.
Описано е, че е получен сигнал и от кого е получен.
Централната избирателна комисия извърши преглед на
интернет страницата на Pik.bg и се установява, че на 21 ноември
2021 г. в 10.36 ч. на същата е публикуван резултат от междинните
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резултати на последното за 2021 г. състезание за властта: „Рязък
завой на формула „Президент“! Болидът на Професора скъсява
дистанцията!, като чрез „Болидът на Генерала“ и „Болидът на
Професора“ се визират резултатите за кандидатите за президент, за
които се гласува на 21 ноември 2021 г., както следва: „Болидът на
Генерала“ – 54,1% и „Болидът на Професора“ – 44,1%; „публиката е
отишла на състезанието, но гледа с гръб“. Визират и гласувалите с
„Не подкрепям никого“ – 1,2%.
Централната избирателна комисия приема, че в случая
публикуваните резултати от гласуването в проценти на кандидатите
за президент, участващи в новия избор за президент и вицепрезидент
на 21 ноември 2021 г. на интернет страницата на Pik.bg,
представляват именно резултати от допитване до общественото
мнение в изборния ден по повод новия избор за президент и
вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., независимо че на интернет
страницата са обозначени като състезателни автомобили във
формула на последното за 2021 г. състезание за властта.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс
налице е забрана резултати от допитване до общественото мнение по
повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа
преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на
територията на страната.
Съгласно разпоредбата, описва какво е предвиденото
наказание, кой може да бъде субект на това нарушение, кой може да
го извърши.
Предлагам проект на решение, с което да се установи
нарушение разпоредбите на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс за
това, че на 21 ноември 2021 г. в 10,36 ч. на интернет страницата на
Pik.bg, са публикувани резултати от допитване до общественото
мнение, изразени в проценти под формата на състезателни
автомобили във формула на последното за 2021 г. състезание за
властта: „Болидът на Генерала“ – 54.1% и „Болидът на Професора“ –
44.1%, чрез които се визират независимите кандидати на
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съответните инициативни комитети, издигнали кандидати за
президент и вицепрезидент, участващи в новия избор за президент и
вицепрезидент на 21 ноември 2021 г., извършено от „Пик нюз“
ЕООД, с посочен ЕИК, със седалище и адрес на управление и кой го
представлява.
Оправомощава председателя на Централната избирателна
комисия да състави акт за установеното нарушение на „Пик нюз“
ЕООД, с посочените идентификационни признаци.
Указва на електронното издание незабавно да премахне от
интернет страницата Pik.bg публикуваните резултати от
социологически проучвания от гласуването в деня на новия избор за
президент на 21 ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов, за изказване по този проект.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам да се махнат процентите и в
мотивната част, и в диспозитива по две съображения. Първото е, че
те непрекъснато ги актуализират и ще може да се тълкува, че едва ли
не само за тези конкретни числа е решението ни.
Второто е, че по този начин с текста на цялото решение може
да се повлияе. Да остане – чета в диспозитива: състезание на властта
„Болидът на генерала“ и „Болидът на професора“, но без да се
изброяват проценти, както и горе. Това е предложението ми.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми колега
Томов, считам, че няма как да премахнем тези проценти, тъй като
сме сезирани за конкретно нарушение, извършено от конкретен
нарушител
съгласно
разпоредбите
–
параметри,
които
индивидуализират самото нарушение, така че, считам, че следва да
се опише във фактическата обстановка, както е посочено в сигнала и
за нарушението, което е посочено в сигнала. Съгласно разпоредбите
на АПК се съставя акт на конкретен нарушител за конкретни
нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, други
изказвания или предложения по текста?
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Подлагам на гласуване проекта на решение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1001-ПВР/21.11.2021 г.
Заповядайте, господин Георгиев, с доклад.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям ви за сведение писмо с
вх. № ПВР-15-99/21.11.2021 г. от РИК – Благоевград, към което е
прикачено копие на писмо, озаглавено „Жалба“, от състава на
секционна избирателна комисия № 0103000129 от изборния район, в
което са поставени въпроси във връзка с първоначално определения
брой избиратели на територията на тази секция.
Още веднъж да кажа, предлагам го за сведение, тъй като,
доколкото се запознаха с регистъра на РИК – 1, препратено е и до
община Благоевград по компетентност, така че няма необходимост
да уведомяваме общината още веднъж – така пише в регистъра,
където писмото е заведено като жалба под № 850 от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
доклади? Няма.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 16,30 ч., но с готовност при наличие на
преписки, които изискват спешно свикване, по-рано да продължи
заседанието.
Тъй като на мен ми се налага да изляза, ще помоля колегите
Войнов и Матева, един от двамата да води заседанието.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме
13 членове – налице е необходимият кворум.

53
Докладвам ви писмо с вх. № ПВР-15-126 от РИК – 23, за
секция № 234615030 – принтерът на машината е отказал и машината
не работи. Проблеми с ножа на машината, техникът не може да
отстрани повредата.
Приложение са протоколи – Приложение № 4 и Приложение
№ 5. РИК е уведомена в 13.40 ч. и молят да преминат към гласуване
с хартиени бюлетини.
Колеги, моля за протоколно решение да съгласуваме
преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Следващият доклад е с вх. № ПВР-15-125 от РИК – 29,
Хасково. Изпращат ни констативен протокол – Приложение № 4 и
Решение на РИК № 429 за преустановено машинно гласуване в
секция № 293400040. В протокола, който е подписан от техника на
„Сиела Норма“ АД, е вписана причина за спирането: четецът на
машината е неизправен. Тъй като РИК вече е взела решение, ви
предлагам последващо одобрение на тяхното решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, с машините няма други случаи.
С доклад по преписка, заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпил сигнал,
заведен с вх. № С-24/21 от днешна дата, подадена от господин
Стефан Манов, заместник-председател на Обществения съвет към
Централната избирателна комисия, който констатира, че на интернет
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сайта на електронното издание на „Дневник.бг“ се публикува
открито информация за наличие на резултати от социологически
проучвания в изборния ден, така наречените екзит полове, и то в
хода на изборите. Изпратил ни е линк. В тази връзка ви предлагам да
вземем решение.
Възложих на юрисконсултите и са установили – разпечатана е
информация в колко часа е установено извършването на
нарушението, описано е в проекта на решение, а именно, че в
11,03 ч. на 21 ноември 2021 г. в интернет страницата на „Дневник“
чрез официалния YouTube профил на даден линк са публикувани
предварителните резултати и посочени конкретните проценти.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 е налице забрана
резултати от допитвания да се публикуват в изборния ден, така че ви
предлагам да вземем решение, с което да установим нарушение на
чл. 205, ал. 5 на „Икономедия“ АД, която е собственик на интернет
сайта на „Дневник“ и да управомощим председателят на
Централната избирателна комисия да състави акт за установяване на
нарушение на „Икономедия“ АД и указваме на електронното
издание на „Икономедия“ АД да преустанови публикуването на
данни за резултатите в гласуването в деня на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
изказвания по този проект на решение. Няма.
Моля, процедура по гласуване на това решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1002-ПВР/21.11.2021 г.
Следващ докладчик, госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви аналогичен
сигнал, като припомням, преди доклада си, че с Решение № 1000ПВР от днес, вече установихме нарушение на разпоредбите на
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чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, за това, че на 21 ноември в 10.53 ч.
на страницата на 24 chasa.bg са публикувани резултати от
допитвания до общественото мнение, изразено в проценти под
формата на най-търсените професии.
Сега сигналът е отново за 24 chasa.bg за публикуване на
резултати от социологически проучвания и екзит пол в изборния ден
на електронното издание на 24 chasa.bg На сайта са публикувани
резултати от екзит пол към 15.00 ч.
Господин Стефан Манов, заместник-председател на
Обществения съвет към Централната избирателна комисия и
регистриран наблюдател в Българското сдружение за честни избори
и граждански права – Пловдив, сочи, че няма съмнение, че тази
публикация представлява нарушение на забраната, въведена с
разпоредбите на Изборния кодекс и моли да вземем решение за
установяване на нарушението и постановяване сваляне
публикацията от сайта на електронното издание.
Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предвид
изложеното, моля да се подложи на гласуване, съобразно доклада
ми, Централната избирателна комисия да реши дали да установи
нарушение на разпоредбите на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс за
това, че на 21 ноември 2021 г. в 15.00 ч., видно от приложената
притурка“ е 15.20 ч., на страницата на 24 chasa.bg – електронното
издание, са публикувани резултати от допитвания до общественото
мнение, изразени в проценти под формата на „Най-търсените
професии“, а именно е посочено 65% на летците, 35% на
професорите, чрез което се визират независими кандидати на
съответните инициативни комитети. В случая то е извършено от
„168 часа“ ЕООД със съответния ЕИК. Да управомощим
председателят на Централната избирателна комисия да състави акт и
да укажем на електронното издание незабавно да премахне от
интернет страницата на „24 часа“ публикуваните резултати от
социологическите проучвания.
Моля, госпожо Председател, да го подложим на гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Ганчева има ли изказвания?
Ако няма предложения и съобразно доклада на колегата
Ганчева, подлагам на гласуване установяването на нарушение
съобразно доклада.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 6 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 6 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева).
Решението № 1003-ПВР/21.11.2021 г. не събра необходимото
мнозинство.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви постъпила
жалба с вх. № Ж – 58/21.11.2021 г. от Б.
Б. , който пише, че
в избирателната секция в 23 – МИР, където гласува, когато е отишъл
да упражни правото си на глас, му било отказано, поради това че е
подал заявление за гласуване в чужбина на изборите на 14 ноември.
Предлагам ви да препратим жалбата на РИК – 23, с указание
да се свържат със секционната избирателна комисия и да им укажат
какво да правят, за да осъществи правото си на глас подателят на
жалбата Борис Будинов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов,
заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви постъпил сигнал от
Стефан Манов с вх. № С-15/21.11.2021 г. с твърдения за
публикуване на резултати на интернет страницата на сайта
„Блиц.бг“ за гласуване в изборния ден по повод новия избор за
президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. в нарушение на
разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.
Централната избирателна комисия извърши преглед на
интернет страницата, при която установи, че на 21 ноември 2021 г.
във времевия отрязък между 10.09 ч. и 13.30 ч. на същата са
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публикувани няколко пъти резултати от допитвания до
общественото мнение, изразени в проценти под формата на
участници в автомобилни състезания, чрез които се визират
кандидати за президент и вицепрезидент от гласуването в новия
избор на 21 ноември 2021 г., както следва: в 10.09 ч. – формула
„Президент“. Болидът на Генерала набира преднина – обиколка след
старта.
„Блиц.бг“ излъчва в реално време междинните резултати на
болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва в
първите часове на пистата след старта: болидът на Генерала – 63%;
болидът на Професора – 37%.
В 10.36 ч.: Рязък завой на формула „Президент“ – болидът на
Професора скъсява дистанцията.
„Блиц.бг“ излъчва в реално време междинните резултати на
болида на Генерала и болида на Професора. Ето какво се случва на
пистата малко след 10.00 ч.: болидът на Генерала – 54.1%; болидът
на Професора – 44.1%. 1.2% от публиката е отишла на състезанието,
но гледа с гръб.
В 13.30 ч.: „Горещи новини за гонката на болидите във
формулата: „Президент“.“ Към 13.00 ч. „Блиц.бг“ излъчва в реално
време междинните резултати на болида на Генерала и болида на
Професора. Ето какво се случва на пистата към 13.00 ч. при средна
скорост 17 – наблюдава се запазване на дистанцията между двата
болида: болидът на Професора – 37 %. 2.5 от публиката отиде до
трибуните, но обърна гръб на състезанието.
Предварителни данни от гласуването в изборния ден се
получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като
напуснат избирателната секция. Предвид това Централната
избирателна комисия приема, че в случая публикуваните резултати в
проценти на интернет страницата на Blitz.bg представляват именно
резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден.
Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс е
налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по
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повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа
преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на
територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс
лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с
глоба или имуществена санкция в определен размер.
Уважаеми колеги, с оглед на изложеното и предвид
съответните основания от Изборния кодекс предлагам на
вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Установява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за
това, че във времевия отрязък между 10.09 ч. и 13.30 ч. на интернет
страницата на „Информационна агенция БЛИЦ“ ЕООД са
публикувани резултати от допитвания до общественото мнение,
изразено в проценти под формата на участници в гонката на
болидите на Генерала и Професора във Формула „Президент“, чрез
които се визират кандидати за президент от гласуването в новия
избор за президент и вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.,
извършено от „Информационна агенция БЛИЦ“ ЕООД, със
съответния ЕИК и съответното седалище и адрес на управление.
Оправомощава председателя на Централната избирателна
комисия да състави акт за установеното нарушение на
„Информационна агенция БЛИЦ“ със съответния ЕИК, седалище и
адрес на управление.
Указва на електронното издание незабавно да премахне от
интернет страницата публикуваните резултати от социологически
проучвания от гласуването в деня на новия избор на 21 ноември
2021 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този проект на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
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Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1004-ПВР/21.11.2021 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви отново сигнал, постъпил
от Стефан Манов, с вх. № С-33/21.11.2021 г. с твърдения за
публикуване на резултати на интернет страницата на Dir.bg.
Централната избирателна комисия извърши преглед на
интернет страницата Dir.bg, при която установи, че на 21 ноември
2021 г. във времевия отрязък от 11.22 ч. до 15.45 ч. са публикувани
резултати от контролните служби, които следят заведенията.
В 11.22 ч. 58,2% поръчват генералско кафе, 41,8% –
професорски чай, а в 15.45 ч. – 64.5% от клиентите са поръчали
генералско кафе, а 34.3% – професорски чай.
По този начин на читателите на сайта се показват междинни
резултати за двамата кандидати за президент, за които се гласува на
новия избор на 21 ноември 2021 г., получени чрез допитване до
избирателите за техния вот, след като същите напускат
избирателните секции.
Предварителните данни от гласуването се получават чрез
съответните допитвания и поради това Централната избирателна
комисия приема, че в случая публикуваните резултати от
гласуването в проценти за кандидатите за президент на 21 ноември
2021 г., на интернет страницата на Dir.bg представляват именно
резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по
повод новия избор, независимо че на интернет страницата са
обозначени като установени резултати от контрола, извършващ от
службите върху заведенията по отношение на генералско кафе и
професорски чай.
В съответствие с разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от Изборния
кодекс е налице забрана резултати от допитвания да се огласяват под
каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края
на изборния ден на територията на страната и съгласно разпоредбата
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на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс лицето, което е нарушило
разпоредбата, се наказва с глоба или имуществена санкция в
съответния размер.
На основание чл. 496, ал. 1 от Изборния кодекс актовете се
съставят по решение на съответната избирателна комисия в
тридневен срок от получаване на сигнала и предвид изложеното и на
съответните основания от Изборния кодекс, предлагам на
вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Установява нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за
това, че на 21 ноември 2021 г. във времевия отрязък от 11.22 ч. до
15.45 ч. са публикувани резултати от контролните служби, които
следят заведенията: 58,2% поръчват генералско кафе, а 41,8% –
професорски чай, а в 15:45 ч. – 64.5% поръчват генерално каже, а
34.3% професорски чай, както и в 15.45 ч. – 64.5% от клиентите
поръчват генералско кафе, а 34.3% – професорски чай, чрез които се
визират междинни резултати от новия избор за президент и
вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 г., получени чрез
допитване на избирателите за техния вот, след като напускат
избирателните секции, извършено от „ДИР.БГ“ АД, със съответния
ЕИК и съответните седалище и адрес на управление.
Оправомощава председателя на Централната избирателна
комисия да състави акт за установеното нарушение на „ДИР.БГ“.
Указва на електронното издание незабавно да премахне от
интернет страницата публикуваните резултати от социологически
проучвания от гласуването в деня на новия избор за президент и
вицепрезидент на 21 ноември 2021 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
изказвания по този проект?
Моля, процедура по гласуване на този проект на решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1005-ПВР/21.11.2021 г.
Следващ докладчик е госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви сигнал с
вх. № С-28, постъпил в изборния ден, подаден от И.
Х.
от
Агенция „Кросс“, с което ни се изпраща сигнал, за това, че на
интернет страницата на Frognews.bg е публикувана информация с
резултати от проучвания, свързани с гласуването днес, като е
указано, че резултатите са от скоростта на движение на „изтребителя
на генерала“ и на „пътническия самолет“, с която двата самолета се
движат в наблюдаваното от зрителите авиошоу в изборната 2021 г.
Подготвен е проект на решение, с което ви предлагам да
установим нарушение на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс на
Frognews.bg ЕООД, представляван от управителя А.
Р.
С.
, на посочените правни основания в проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от госпожа Матева, има ли изказвания или предложения?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Решението е № 1006-ПВР/21.11.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви постъпил сигнал от
СИК № 325800672 Капаклъ, Турция за неправомерни действия на
представител на инициативен комитет и аналогичен сигнал е
постъпил през временния комуникационен пункт от секция №
325800665 Кючукчекмедже, Истанбул, Турция, като и в двата
сигнала се твърди, че е представено пълномощно на представител на
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инициативен комитет, но от СИК смятат, че не може да присъства
такъв представител.
В случая със секция № 672 Капаклъ, Турция е изпратено копие
от пълномощното. Пълномощното е от С.
М.
И.
.
Пише, че е в качеството му на упълномощен представител на
инициативен комитет за издигане на Румен Радев и Илияна Йотова
за независим кандидат, и той преупълномощава Ангел Войнов да
представлява инициативния комитет за издигане на Румен Радев. В
другата секция № 665 е представено пълномощно на С.
М.
И.
, упълномощен от Анна Леонидова Заркова, с което
той има право да представлява инициативния комитет пред РИК,
пред Централната избирателна комисия, включително да регистрира
застъпници на кандидатската листа, представители на инициативния
комитет, да преупълномощава от свое име, като представляващ
инициативни комитети, други лица.
Извърших проверка и на нашата интернет страница, както и в
документите, които са представени от инициативния комитет, за да
бъдат регистрирани представители на инициативния комитет, тези
лица не са посочени. Припомням, че ние вчера публикувахме списък
на упълномощени представители, но нито лицето Ст.
М.
И.
, нито лицето А.
В.
Б.
–
написано е на ръка и много трудно се разчита, са посочени в този
списък, тоест те не са обявени като упълномощени представители на
инициативния комитет по предвидения в закона ред и съгласно наше
Решение № 832.
С оглед на изложеното ви предлагам да изпратим чрез
временния комуникационен пункт на тези две секционни комисии
писма, с които да им укажем, че двете лица не са представители на
инициативния комитет, поради което не следва да ги допускат в
изборното помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не точно по доклада, иначе съм
съгласна с докладчика. Имаме ли данни в колко часа е постъпил
сигналът и в колко часа са ни предали тези сигнали от временния
комуникационен пост?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, това, което докладва
колегата Матева, е във връзка и с докладвания проблем с тези две
секции още от сутринта, свързано с явяването в същите на двама
така наречени упълномощени представители на партии. През ВКП-5
в 15.29 ч. пише, че е изпратено до Централната избирателна
комисия: „Здравейте, колеги! Приложено изпращам два броя
пълномощни от двама представители на инициативен комитет за
издигане на Румен Радев и Илияна Йотова. Въпросните пълномощни
са издадени от лицето С.
М.
И.
, който
упълномощава следните лица: В.
К.
Д.
и
А.
М.
Е.
. Въпросното лице С.
И.
не
фигурира в Решение № 664/01.10.2021 г. Един от двамата
представители ми показа на снимка упълномощаването на
въпросното лице от госпожа Анна Леонидова Заркова, която
фигурира в Решение № 664-ПВР/01.10.2021 г. Въпросната дама
представлява инициативния комитет за издигане на Румен Радев.
Моля за инструкции какво да предприемем в случая, тъй като
вече разговарях за конкретния случай с представител на
Централната избирателна комисия – господин Георги Баханов.
Същият очаква и този имейл“.
Същият случай със същото пълномощно го имаме и в друга
секция в Истанбул – предполагам Капаклъ, колегата Матева каза.
Въпросното лице С.
И.
е упълномощил и други двама
представители – тези, които изчете колегата Матева.
„Нямам възможност да представя документа, който двамата
господа ми показаха, но не е издаден от Централната избирателна
комисия. Извинявам се за копията.“
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Изпратени са пълномощно 62024 от 20.11.2021 г., с което
С
И.
преупълномощава в качеството му на
упълномощен представител на инициативен комитет за издигане на
Румен
Георгиев
Радев
за
независим
кандидат,
В.
К.
.
Следващото е пълномощно отново от Станислав Иванов, като
преупълномощава А.
М.
да представлява
инициативния комитет, тоест преупълномощава. Изпратили са ни
пълномощното – № 41/17.11.2021 г. от Анна Леонидова Заркова,
като съпредседател и представляващ инициативен комитет за
издигане на Румен Георгиев Радев за независим кандидат за
президент и Илияна Малинова Йотова за независим кандидат за
вицепрезидент; упълномощава С.
М.
И.
със
съответното ЕГН и лична карта, със следната права и са изброени.
Последното, което ни касае – да представлява инициативния
комитет с правата по чл. 126, чл. 288а и други членове на Изборния
кодекс, в това число и изрично да може да подава сигнали и жалби
срещу нарушения в изборния процес пред съответната избирателна
комисия и да преупълномощава от мое име, като представляващ
инициативния комитет, и от името на инициативния комитет трети
лица, които да бъдат преупълномощени представители по смисъла
на чл. 124 и следващите от Изборния кодекс на инициативния
комитет в изборния ден във всички СИК на територията на изборния
район, включително с правата по чл. 288а от Изборния кодекс, като
подписва пълномощните им от мое име съгласно чл. 124, ал. 5 от
Изборния кодекс. Това е пълномощното на Анна Заркова към
господин С.
М.
И.
, с което той е
преупълномощил други две – при мен лица, и при колегата Матева,
която има данни за друга секция, още две лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз също прочетох, но не цялото
пълномощно, а само правата, които касаят конкретния случай.

65
Да, наистина лицето е преупълномощено от Анна Заркова и
има тези права. Просто не са подадени списъкът с представители, за
да бъдат публикувани в регистъра на страницата на ЦИК. Иначе,
има всички права да преупълномощава. Тя е дала пълномощно на
лицето С.
М.
И.
да заявява, де преупълномощава,
всички права на представителството на инициативния комитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колкото и да ме убеждава колегата
Баханов и с този дълъг прочит на всички правомощия, които са
прехвърлени от лицето, което представлява инициативния комитет,
едно става ясно – в Централната избирателна комисия някъде шетат
документи, незнайно как пристигащи в Комисията, незнайно за
колко време придвижващи се между секционните избирателни
комисии извън страната и Централната избирателна комисия.
Един извод само мога да направя: че цял ден, през изборния
ден незаконно пребиваващи лица фигурират и стоят в изборните
помещения! Това е факт и аз не знам какво ще направи Централната
избирателна комисия, за да излезе от тази ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Нямам намерение дълго и напоително да
убеждавам никого от членовете на Централната избирателна
комисия. Просто докладвах абсолютно коректно още сутринта
обаждането на председателя на секционната избирателна комисия в
Кючукчекмедже, Истанбул, Турция. Три пъти правя доклад от
сутринта.
Първо, имаше пълномощно от този С.
И.
в полза
на две лица. Казах им, че тези лица нямат право да са в секциите.
След това каза, че има пълномощно от Анна Заркова, която е
съпредседател на инициативния комитет и след това и казахме да
изпрати документите, за да можем да работим по документи.
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Напоително съм го изчел, за да могат всички членове на
Централната избирателна комисия да се запознаят с фактите и да
вземат мотивирано, информирано решение.
По отношение на това, че цял ден се разнасят документи от
секции извън страната до ВКП, пък в Централната избирателна
комисия постъпват в 16.00 ч. или в 17.00 ч. – това е друг проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, единственото, което трябва да
прави както Централната избирателна комисия, така и секционната
избирателна комисия както извън страната, така и в страната, е да се
провери дали съответните лица фигурират, публикувани в списъци,
както е редът. Нищо друго не е необходимо да се прави – нито да се
изпращат пълномощни, нито каквото и да е, след като са били ясни
имената на хората.
Не знам какво значи това ВКП, но документите трябва да
пристигат в Централната избирателна комисия. Пак казвам, вече сме
към края на изборния ден, тези лица явно продължават да в
изборните помещения, без да имат право на това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, госпожа
Матева предложи да изпратим до СИК писмо, че тези лица не са
регистрирани с решение на ЦИК.
Има ли друго предложение? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, може ли в
Централната избирателна комисия да получим информация колко
жалби и сигнали са пристигнали чрез ВКП? Имаме сътрудници,
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имаме отговорници. От сутринта, тъй като колегата Баханов проведе
доста разговори за установяване, бях свидетел на разговор, когато от
СИК казаха, че е изпратено по ВКП. Ние го докладваме и в 17.25 ч.
приемаме решение. Ако беше установяване резултатите от СИК-а,
тези лица щяха да присъстват неправомерно. Дори Централната
избирателна комисия да приеме решение, то е безполезно и
безрезултатно. Може ли да получим такава информация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, когато
се поставят въпроси, на микрофон да се отговаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо
Председател.
Уважаеми колеги, спомням си, в тази част ВКП не
функционира по друг начин. Да, безспорно, секционните
избирателни комисии най-вероятно пращат някакви съобщения до
Централната избирателна комисия чрез ВКП. Те и в далечното
минало се разпечатваха и се намираха в едни папки в залата за
заседание на Централната избирателна комисия, като имаше
проследяемост и спешните доклади се докладваха на заседанията в
изборния ден. Сега на мен не ми става ясно – колегата Баханов, от
сутринта говори, че нещо ще входира във ВКП, на него му се носи в
17.25 ч. и аз попитах дали може да получим информация какви
други сигнали и каква друга информация е изпратена от
секционните избирателни комисии извън страната чрез временно
комуникационния пункт и къде в залата за заседание на Централната
избирателна комисия е тази информация на разположение на всички
членове.
Обръщам внимание, че имаме доста сътрудници за гласуване
извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всички документи, които са минали през
ВКП, са разпечатани и се предават в залата, където са сътрудниците
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и където предстои да работим и да обработваме изборната
информация. Разбира се, могат да се пренесат и в залата за
заседание.
Изнесени са единствено документите, които са предадени на
Елка Стоянова, защото има съобщения за промени в състава на
секционните комисии, за да се направи сравнение дали няма някоя
пропусната и да се отразят в решенията, които взимаме, за
попълване на съставите на СИК. И в момента са долу.
Освен това те трябва да предават такива съобщения и на
имейла на Централната избирателна комисия, така че да пристигат в
нашето деловодство. Може да се направи и ако искате веднага след
заседанието ще помоля да се съберат тези документи, ако трябва да
се донесат и в тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Уважаема госпожо Председател,
уважаеми колеги, считам, че изнесената информация от колегата
Томов е неотносима, тъй като аз лично не съм запозната и не съм
участвала при взимане на решение, в което, преценката дали ще се
предприемат някакви действия ще е от компетентността на
сътрудниците. Доколкото знам, те са за разнасяне на документи –
граждански договори има сключени с тях.
Не знаех, че ние сме делегирали сътрудниците да взимат
решения по определени сигнали с изключение, вероятно имахте
предвид колегата Стоянова, която днес докладва попълване
числения състав на СИК извън страната. Тоест ние преценяваме, че
само там, където е преценено – не знам по кой ред, другите седят в
залата.
Колега Томов, дори и да направим справка, след като
приключи заседанието, то най-вероятно ще приключи след 18.00 ч.,
а всички знаем кога е краят на изборния ден съобразно Изборния
кодекс. Това означава, че ние реално не разполагаме с информация –
какви сигнали, какви жалби са пристигнали чрез ВКП и Централната
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избирателна комисия на си е взела своевременно решенията, ако е
имало нужда да предприема действия за решение по тези сигнали.
Мисля, че обработката на такива съобщение от СИК извън
страната след заседанието – било сегашното, било за обявяване края
на изборния ден, само би била необходима и нужна за целите на
анализа, ако Централната избирателна комисия прецени да има
такъв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Недоумявам откъде направихте извода,
че решения взимат сътрудниците. Няма такова нещо! Сътрудниците
имат единствено задачата да събират тези сигнали. Сигналите, които
са разпределени към Елка Стоянова съм ги преглеждал един по един
и съм ги отделял. Аз съм преценявал кои са за нея. Никакъв
сътрудник не е взимал решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов, кой
разпределя към нея?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Само да вметна, тъй като на няколко пъти
стана въпрос за това какво идва при мен. Действително, при мен
пристигат промени в СИК. Ако случайно измежду нещата, които са
дошли във ВКП, има и нещо друго, аз го докладвам на микрофон и
днес няколко пъти го направих. Сега също имам две неща, които са
попаднали при мен, но след малко, когато влезем в точка „Гласуване
извън страната“ ще ви ги докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Томов, тъй като Вие
недоумявате обикновено, когато някой друг освен Вас се изказва,
моето недоумение е от липсата на яснота. Използвах повода да взема
становище в изказване като член на Централната избирателна
комисия от Вашите обяснения, че всички съобщения са при
сътрудниците долу.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имам конкретен
въпрос: в залата, където се обработват документите, постъпващи от
гласуване извън страната, има ли в момента, постъпили през ВКП,
сигнали, жалби, поставени въпроси, които не са разгледани на
заседание на Централната избирателна комисия. Ако има такива,
моля да ни бъдат предоставени, независимо че краят на изборния
ден наближава, някои от тях сигурно…
Нека все пак бъдат предоставени на вниманието на
Централната избирателна комисия.
Колега Томов, не казвам, че не сте ги прегледал, но все пак и
ние да се запознаем с тях. Тук има случаи, за които цял ден не
можем да получим документи.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако е възможно, не знам към кого да
се обърна, моля всичките тези сигнали, които са прегледани от един
член на Централната избирателна комисия – считам, че все още
Централната избирателна комисия не е едноличен орган и взима
решения с две трети. Дори и председателят, доколкото ми е
известно, не може да вземе еднолично решение да приключи да
докладва или да не докладва някои сигнал или жалба.
Моля да се качат горе и който проявява интерес да се запознае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
доклади?
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх. № С 54/21.11.2021 г. от И.
К.
.
„Уважаеми дами и господа от Централната избирателна
комисия!
След сигнала ми от миналата неделя не обявихте решение
срещу Агенция ПИК, която също е част от сигнала. Това е доста
необяснимо и разочароващо.
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Бих искал отново да подам сигнал за обявяване на резултати в
изборния ден от „Блиц“.бг; „Дир“.бг и ПИК.бг. Надявам се този път
да се отнесете по-уважително и адекватно към сигнала ми в цялост.“
Уважаеми колеги, предлагам да отговорим на господин
Кръстев, като му укажем, че с Решение № 1001, 1004 и 1005 има
решения за нарушения на „Блиц“.бг; „Дир“.бг и ПИК. Да му
изпратим по имейл отговор, че има решения, с които сме установили
нарушение по отношение на трите агенции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Принципно съм съгласна с колегата
докладчик – да изпратим писмо на този, които ни сигнализира, но
защо имаме различен подход, бих попитала? Въпросът ми не е към
колегата докладчик, към Централната избирателна комисия. Аз също
докладвах нещо, макар да ставаше въпрос за друга медия. Изрично
казах в доклада си, че с оглед доклада, поставям на обсъждане, ние
приехме отхвърлително решение.
Нека да се уточним: или имаме еднакъв аршин, или нямаме,
защото всички медии според мен са равнопоставени. Не може за
едни да установяваме нарушение по няколко пъти, макар и в
хипотезата на отхвърлително решение, а за други – да отговаряме, че
имаме решение.
Принципно аз приемам предложението на колегата докладчик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване предложението на господин Баханов.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам сигнал с вх. № С86/21.11.2021 г. „Ексклузивно ПИК – най-нови данни за
президентските избори: професор Герджиков скъсява дистанцията
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на Румен Радев с 41,4% срещу 55,09“. Сигналът е от Н.
Ш.
.
Предлагам да му върнем отговор, че с Решение № 1001 има
установено нарушение разпоредбите на чл. 205, ал. 5 от Изборния
кодекс от Централната избирателна комисия по отношение на
Агенция ПИК.
Другият сигнал е с вх. № С-81/211.2021 г. от Стефан Манев,
получен в 15.43 ч. в Централната избирателна комисия: „Моля да
разгледате настоящия сигнал за нарушение забраната за
публикуване на социологически проучвания в изборния ден от
електронното издание ПИК. На страницата му са публикувани
резултати от екзит пол към 12.00 ч. на провеждания балотаж в
изборите за президент и вицепрезидент“.
Качил ни е pdf документ, отразяващ публикацията със
заглавие „Ексклузивно: Професорът гони генерала с 43:55“.
Изпратен е и линк с публикацията.
Колеги, мисля, че трябва да вземем принципно решение за
всяко сезирани за нарушение в 10.00 ч.; 12.00 ч. и така нататък
Централната избирателна комисия ще взима ли отделно решение по
всеки такъв получен сигнал. Едни от сигналоподателите говорят за
нарушение по принцип от агенция ПИК, без да споменават часови
пояс или час на публикациите, докато други, като господин Стефан
Манов, заместник-председател на Обществения съвет ни дава всеки
час, в който е излязла публикация.
Пак казвам, нарушението, за което ни сезира, е за 12.00 ч., а в
Централната избирателна комисия е получено в 5.43 ч. Моля да
вземем принципно решение какво ще правим с тези сигнали по
часове.
Колеги, предлагам да вземем решение за установяване на
нарушение за 12.00 ч. на агенция ПИК, тъй като е ново по същество
– в отделен час. Другото беше за 10.30 ч.
Господин Манов малко е закъснял със сигнала. Той е бил
публикуван в 12.00 ч. на нас ни го е изпратил в 15.43.
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Предлагам да се вземе още едно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – 7 (Гергана Стоянова, Йорданка
Ганчева, Елка Стоянова, Красимир Ципов, Камелия Нейкова, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева).
Това предложение не събра необходимото мнозинство.
Решението е № 1007-ПВР/21.11.2021 г.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви отново
множество постъпили сигнали, за които в предходната част на
заседанието ви докладвах за запознаване, които сигнали са свързани
с излъчен материал в общи линии по всички телевизионни канали
във времето непосредствено преди обедните емисии.
Видеоматериалът, срещу който са подадени сигналите, е
интервю на господин Бойко Методиев Борисов, заснето пред сграда
на училище, непосредствено след като същият е гласувал в днешния
изборен ден. Във всички постъпили сигнали подателите на
сигналите считат, че е извършена агитация в изборния ден, която
агитация е възприета в изказванията, които е направил господин
Бойко Борисов в това свое интервю.
Основно подателите на сигналите открояват от контекста на
неговото изказване, което е свързано с критика към политиките на
настоящото служебно правителство и конкретно към настоящия
президент, изразите: „Резил ще е Радев да остане президент“ и
другият израз: „Затова се надявам българите поне днес да проявят
разум – ректор на ректорите“.
След като се запознах с видеоматериала, за който ви
информирах къде е свален, за да можете и вие да се запознаете преди
настоящата част от заседанието, предвид контекста на изказванията
на господин Борисов, тези конкретни изрази, които са цитирани и от
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подателите на сигналите, предвид и целия контекст, считам, че е
налице извършване на такава изборна агитация в изборния ден и
тези конкретни изрази, както и цялостното изказване се възприема
от избирателите, зрители на съответните медии, също като агитация,
изразяваща се в изказване за подкрепа към единия от кандидатите в
настоящия избор, както и за неподкрепа относно другия от
кандидатите.
Предвид както дефиницията, общоизвестна на всички нас, § 1,
т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, така и
съгласно трайната практика на Върховния административен съд,
която възприема, че е достатъчно да бъде направено политическо
внушение със съответната форма на отправяне на изявления, считам,
че в случая с тези изказвания се възприема и се създават такива
политически внушения за подкрепа на единия от кандидатите и за
неподкрепа на другия от кандидатите в настоящите избори за
президент и вицепрезидент.
В моя папка ви предлагам проект на решение, с което с оглед
всичко изложено, което до момента ви докладвах, да бъде взето
решение, с което да бъде установено нарушение на разпоредбата на
чл. 182, ар. 4, изразяващо се в извършване на агитация в изборния
ден, извършено на 21 ноември 2021 г. от господин Бойко Методиев
Борисов, излъчено в часовия интервал 11.50 ч. – 12.00 ч. по различни
медии, както и диспозитивът на решението: да оправомощи
председателят на Централната избирателна комисия да състави акт
за установеното нарушение.
Пропуснах да допълня доклада си с това, че в проекта на
решение, който съм ви представила, са цитирани първоначално
постъпилите 15 броя сигнала, докато беше подготвян настоящият
доклад и проект, постъпиха още 8 сигнала за същото нарушение,
включително постъпи и писмо от Съвета за електронни медии,
касаещо същия видеоматериал, излъчен по БТВ, БНТ, Нова
телевизия, NOVA NEWS, bTV Radio – множество медии са
изброени, касаещо същото изявление на господин Борисов.
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Предлагам ви проект на решение, с който да се установи
нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този проект на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – 5 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Севинч Солакова)
Решение е № 1008-ПВР/21.11.2021 г. не събра необходимото
мнозинство.
Госпожа Стоянова, моля да изготвите решение при условията
на отхвърляне.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № Ж-55/212021 г. по
имейла на Централната избирателна комисия е постъпила жалба от
А.
Д.
Б.
в качеството му на застъпник, за това че в
СИК № 672 в град Капаклъ членовете на СИК не спазват
противоепидемичните мерки – не спазват дистанция от метър и
половина; не носят предпазни маски през цялото време; не
извършват дезинфекция на химикалката, с която се разписват
гласоподавателите. Освен това твърди, че членове на СИК
нарушават тайната на вота, като стоят по начин, който им позволява
да виждат екрана на машината за гласуване и въведените от
гласоподавателите данни, респективно да установят вота на
гласоподавателите, като са допуснали и придружители до
избирателната машина и едва след неговата намеса тази нередност е
била отстранена. Докладвам за сведение тази така наречена жалба.
Докладвам още един сигнал от Б.
А.
, предаден по
телефона, за това, че в раздел емисиите в БТВ новините в 15.00 ч. се
излъчва реклама на партия „Продължаваме промяната“ с Асен
Василев, който агитира да се гласува за президента Радев.
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Колеги, видеото е качено в папка с мои инициали. Аз го
изгледах цялото, но не установих такова съдържание във въпросната
емисия на БТВ новините в 15.00 ч.
Погледнете го и вие. Поради същата причина предлагам и този
сигнал да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стойчева?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, нека да го
отложим за по-късна част на заседанието, за да се запознаят
колегите със съдържанието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, отлагаме
доклада за следващата част на заседанието, тъй като госпожа
Стойчева докладва, че е изгледала материала, но останалите да имат
възможност да се запознаят преди вземането на решение.
Колеги, има ли други доклади?
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в Централната избирателна
комисия е постъпила по електронна поща молба от две лица –
Мариана Йотова Христова и Ирина Тодорова Кънчева за заличаване
на регистрацията им като наблюдатели на Гражданско движение
ДНЕС за изборите на 21 ноември тази година.
На съответните основания от Изборния кодекс и Решение №
580-ПВР/НС предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Заличава като наблюдатели две лица, упълномощени
представители на Гражданско движение ДНЕС, както следва:
Мариана Йотова Христова със съответното ЕГН и Ирина Тодорова
Кънчева със съответното ЕГН.
Да бъдат анулирани издадените им удостоверения за
наблюдатели“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект има ли изказвания? Няма.
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Моля, процедура по гласуване за заличаване на наблюдатели
от Гражданско движение ДНЕС.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1009-ПВР/21.11.2021 г.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам жалба с вх. № Ж64/21.11.2021 г., изпратена от Международния отдел на БСП и е от
името на коалиция „БСП за България“ срещу председателя на
секционната избирателна комисия № 321300070 Германия, Дрезден1, във връзка с вече обсъденото от началото на днешния ден
състояние на съставите, членовете и заместник-председателския
пост в тази секция. Коалиция „БСП за България“ осъжда решението
да не бъде включен господин Д.
Х.
, въпреки че е бил
назначен с Решение № 987-ПВР на Централната избирателна
комисия и настоява случаят да се разгледа обстойно.
Докладвам го за сведение, но въпреки това го докладвам, тъй
като Централната избирателна комисия се произнесе с Решение №
997-ПВР/21.11.2021 г. и при обсъждането на това решение точно
този случай беше обстойно разгледан, разбира се, беше отстранена
допусната техническа грешка в цитираното решение № 987–
ПВР/20.11.2021 г., на което преди това, изглежда, че председателят
на СИК се е позовавал, за да не допуска назначения от Централната
избирателна комисия заместник-председател.
Надявам се това да е последното за днес във връзка с тази
секция.
Докладвам още един сигнал от господин А.
П.
, който
се представя в качеството на представител на инициативен комитет.
Сигналът е във връзка с описан документ и изпратени снимки по
електронната поща с вх. № Ж-85/21.11.2021 г., в който са описани
всички нарушения, забелязани от подателя, в секция № 325800666 в
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град Истанбул, Турция. Твърди, че лица, които не се регистрират
като придружители по реда на съответния член от Изборния кодекс,
съпровождат избиратели до изборните помещения, в някои случаи и
до самата машина за гласуване. Същите лица се съпровождат от
повече от двама избиратели, които в много случаи попълват
декларации по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс. Това са само
твърдения. Иначе, има снимка в няколко варианта, доколкото
виждам, от която се вижда, че един човек седи и пише нещо, а друг
стои прав до него.
Предлагам този сигнал да остане без разглеждане поради
липса на достатъчно данни за извършени нарушения. Има само
твърдения.
Предлагам с протоколно решение да оставим този сигнал без
разглеждане поради липса на достатъчно данни за извършени
нарушения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението този сигнал да остане без
разглеждане? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на докладчика.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 2 (Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова)
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № ПВР-184/21.11.2021 г. – писмо от РИК – Ловеч, с което ни уведомяват, че са
постъпили молби от лицата Невянка Радоева Николова, Християн
Николаев Христов, Ирина Тодорова Кънчева, Марияна Йотова
Христова и Илко Първанов Цветанов, които са регистрирани като
наблюдатели от Гражданско движение ДНЕС и желаят да бъдат
заличени. Изпращат ни молбите от същите лица.
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Моля, ако не възразявате, да ги включим в решението, което
току-що гласувахме за заличаване на наблюдатели от Гражданско
движение ДНЕС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
доклад има ли изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в папка с мои инициали е
поредното решение с промени. До момента всичко е отразено с това
решение. Единственото, което, и в комуникацията с Външно
министерство беше уточнено, че евентуално по-късно вечерта,
когато отвори Западният бряг, е възможно да има в тези секции
промени, за които ние сега не знаем, защото е много възможно
някой да не се яви, но ще решаваме този въпрос в движение. Няма
какво друго да направим. Само ви го докладвам за сведение.
Проектът на решение е с проектен номер 1008 и се намира в
папката. Моля да се запознаете с него и ако нямате забележки, да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от госпожа Стоянова – проектен номер 1008, има ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Емил
Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1010-ПВР/21.11.2021 г.
Има ли други доклади?
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Госпожо Стоянова, въпросът, който поставихте преди това, за
флашпаметите, мисля, че ние не сме взимали такова решение.
Колеги, следващ докладчик господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е сигнал с вх. №
ПВР-04-02-25 от Христо Полянски едновременно до ситуационния
център на МВР и до ЦИК е изпратен в 14.40 ч. днес. В него се
твърди, че е констатиран проблем при произвеждането на изборите в
община Тервел. Проблемът произтича от нестиковка с графика за
приемане и предаване на машините за гласуване, придружаващи
екскорта на куриерите полицаи избира маршрут и график на
обхождане на СИК, който се разминава с графика на техниците,
отговарящи за машините.
Тъй като с този график разполагат само РИК, кметовете на
общини и МВР, не знам господинът откъде знае за този графи. Не
сме получавали никакви сигнали от община Тервел, че има някакви
проблеми при доставка на машините. Този сигнал постъпва в
днешния ден, а не вчера, когато би следвало да бъде.
Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, мисля, че
няма други доклади.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 19,00 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – девет членове
сме в залата и е налице необходимият кворум.
Докладвам ви с вх. № ПВР-15-129 писмо от РИК – 29, Хасково
относно повредена машина в Секция № 291100020 в община
Ивайловград. РИК – 29 молят да се разпореди гласуването да
премине с хартиени бюлетини. Приложени са протоколите,
Приложение № 5. В 18.30 ч. е спряло да работи устройството.
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Причината, която е посочена в протокола е, че повредата не е
отстранена поради това, че сензорът отказва да работи.
РИК – Хасково са взели своето решение и са преустановили
машинното гласуване в тази секция и гласуването продължава с
хартиени бюлетини.
В тази връзка, колеги, ви предлагам с последващо одобрение
да гласуваме одобряване решението на РИК – Хасково, както и да
приобщим тази информация към списъка с проблеми с машините за
гласуване.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Има ли други доклади? Няма.
Колеги, прекъсвам за 15 минути заседанието.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Докладвам ви вх. № ПВР-15-84. От РИК – 27 са ни изпратили
тяхното Решение № 210 за преустановяване на машинното гласуване
в Секция № 273600010 – Чирпан, за което по-рано ние съгласувахме
преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Така, че
докладвам ви го за сведение.
Следващ докладчик, заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с
множество запитвания, постъпили от секционни избирателни
комисии извън страната във връзка с Приложение № 16 към
Методическите указания за гласуването в секции с машини, което
следва да се ползва и в секции с хартиено гласуване, предлагам да
изпратим едно уточняващо писмо към всички секционни комисии, с
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което им поясняваме, че това приложение не се сканира и не се
изпраща на ЦИК, защото то касае приемането и предаването на
книжа и материали след приключване на изборния ден към
представителите на ДКП-ата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля –
процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, има ли други доклади? Няма.
Прекъсвам заседанието на Комисията.
Заседанието ще продължи в 21.00 часа.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Единадесет членове сме в залата. Налице е необходимият
кворум.
Колеги, предлагам ви проект на Решение с № 1007 относно
обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за
президент и вицепрезидент на републиката.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 39 от Изборния кодекс ви
предлагам да вземем решение да обявим края на изборния ден на
произведения нов избор за президент и вицепрезидент на
републиката на територията на страната на 21 ноември 2021 година
в 21.00 часа.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1011-ПВР/21.11.2021 г.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешна мрежа в
папка с моите инициали е качен Регистърът на жалбите и сигналите
от изборния ден към 20.00 ч.
Моля да вземем протоколно решение да бъде публикуван на
нашата интернет страница в раздел „Регистри“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
протоколно решение да публикуваме Регистър на жалбите и
сигналите в изборния ден към 20.00 часа!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова)
Колеги, има ли други доклади? Няма.
Преди да закрия заседанието на Централната избирателна
комисия, искам да благодаря на всички за работата, която
положихме заедно.
Да благодарим на всички членове на избирателни комисии,
всички сътрудници и всички, които работиха по подготовката и
организацията на изборите, най-вече тези, които подпомагаха
работата на Централната избирателна комисия.
Надявам се сега да имаме малко повече време за почивка.
Благодаря!
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия.
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За следващото ще бъдете информирани допълнително. Ще
зависи от пристигането на документите от районните избирателни
комисии, както и обработката на документите от гласуването извън
страната.
(Закрито в 21.10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Катя Бешева
Силвия Михайлова
Стефка Аличкова
Красимира Николова

