
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 137 

 

На 24 ноември 2021 г. в зала № 238, намираща се в сградата на 

Народното събрание, се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Машинно гласуване.  

Докладва: Емил Войнов 

2. Доклади по заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация по ЗДОИ. 

Докладват: Росица Матева, Любомир Георгиев   

3. Изплащане на възнаграждения на ОИК.  

Докладва: Красимир Ципов    

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Силвия Стойчева, Любомир Георгиев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

Докладват: Росица Матева, Елка Стоянова, 

Георги Баханов  

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка 

Георгиева. 

ОТСЪСТВА: Цветозар Томов. 
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Заседанието бе открито в 10,15 ч. и ръководена от госпожа 

Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна 

комисия. 

* * * 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден колеги!   

Преди да започнем заседанието, ви предлагам, тъй като днес е 

ден на национален траур, с минута мълчание да почетем паметта на 

жертвите в дома за възрастни хора в село Рояк и загиналите в 

катастрофата на автомагистрала „Струма“. (Едноминутно 

мълчание.) 

В залата сме 12 членове на Централната избирателна комисия 

– налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.  

В платен отпуск е господин Цветозар Томов.  

Предлагам ви следния проект на дневен ред.   

1.Машинно гласуване – докладва господин Войнов. 

2. Проекти на решения по ЗДОИ – докладва госпожа Матева. 

3. Доклади по заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация по ЗДОИ – докладва господин Георгиев. 

 4. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладва господин 

Ципов. 

5. Доклади по административни преписки – докладват: 

госпожа Солакова, Стоянова, Стойчева и господин Георгиев. 

6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: госпожа 

Матева и госпожа Стоянова. 

 Имате ли предложения за допълване на дневния ред?  

 Госпожо Ганчева, заповядайте.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка 5 да ме включите, госпожо 

Председател.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения 

има ли? Няма.  

Моля, процедура по гласуване.  
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

Преминаваме към точка първа: Машинно гласуване. 

 

Точка 1. Машинно гласуване.   

Заповядайте, господин Войнов.  

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с вчерашния 

ми доклад относно доставените машини до склада на „Карго-

партнер“ ЕООД от Министерството на външните работи от 

районните избирателни комисии е подготвено писмо до управителя 

на „Карго-партнер“ ЕООД, което е в моя папка, с което ги молим за 

информация колко СУЕМГ са използвани в изборите на 

14.11.2021 г. и в новия избор на 21.11.2021 г. са предадени от 

Министерство на външните работи. Колко СУЕМГ са предадени от 

районните избирателни комисии и да ни информират за общата 

наличност на машини за гласуване в склада към настоящия момент.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това 

писмо има ли изказвания и предложения по текста? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ПВР-04-02-31 

от Главна дирекция „Жандармерия“. Уведомяват ни, че на 

22.11.2021 г. към 12,45 часа в присъствието на представители на 

„Сиела Норма“ АД и „Карго-партнер“ ЕООД, контейнерът със 

специализирани устройства за електронно машинно гласуване е бил 

разпечатан, за което е съставен констативен протокол. След 

разпечатване на контейнера, 228 СУЕМГ са натоварени на 
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автомобили на „Сиела Норма“ АД. За времето от 13,30 ч. до 14,45 ч. 

посочените автомобили са транспортирани с охрана и съпровод от 

служители на Главна дирекция „Жандармерия“ до склада на „Сиела 

Норма“ АД, находящ се на адрес, ул. „Гео Милев“ № 158. 

Докладвам го за сведение това писмо.  

Получили сме писмо с вх. № ПВР/НС-123-195-2 от Държавна 

агенция „Електронно управление“ АД относно отчитане на работата 

на екип ат служители на ДАЕУ за архивиране и подготовка на 

флашпаметите от гласуването.  

Уведомяват ни, че Държавната агенция „Електронно 

управление“ АД се е отзовала на молбата за съдействие, като е 

предоставила екип от 16 експерти от ДАЕУ, които, посредством 

комуникация с Централната избирателна комисия, са извършили 

архивиране на флашпаметите от 7,30 ч. на 15.11.2021 г. до 13,30 ч. 

на 17.11.2021 г., при спазване на нормативните изисквания за 

продължителност на работното време.  

С настоящето ни уведомяват за извършените работи и вярват, 

че съвместната ни работа и координация спомага за успешното 

провеждане на поредния изборен цикъл. Докладвам го за сведение.  

Писмо с вх. ПВР-15-131 от член на СИК – Мирослава 

Георгиева, която се оплаква, че е задържана в продължение на 

часова в края изборния ден, за да чака бус на „Сиела Норма“ АД, за 

да си вземе машината.  

Според нея задълженията на членовете на СИК би трябвало да 

приключат с края на изборния ден. Моли да й дадем информация 

относно нормативния акт, с който е вменено на членовете на СИК да 

останат след това, за да пазят машината, докато бъде прибрана.  

Има два варианта – да остане за сведение, вторият вариант е да 

й напиша, че съгласно чл. 100, ал. 5 от Изборния кодекс, СИК 

предава книжата и материалите в срок от 24 часа след приключване 

на гласуването. Както прецени комисията.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по 

предложението на господин Войнов има ли бележки? Няма.  
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Колеги, моля процедура по гласуване за писмо. Секционните 

комисии е добре да се запознават и с Методическите указания.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 

(Севинч Солакова). 

Колеги, преминаваме към точка втора: Доклади по заявления 

за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ.  

Госпожо Матева, заповядайте. 

 

Точка 2. Доклади по заявления за предоставяне на достъп до 

обществена информация по ЗДОИ. 

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад – докладвания 

вчера проект на решение за предоставяне на достъп до обществена 

информация. Документите са в папка от вчерашна дата, в подпапка 

ЗДОИ. Проектът на решение, който ви представих вчера е с 

проектен № 10-12. Припомням. По подадено искане от Д. Е. И., с 

вх. № НС-29-29/12.06.2021 г., на 22 юли е разгледано 

от Централната избирателна комисия и му е отговорено с писмо, че 

исканата от него информация не е обществена, по смисъла 

на ЗДОИ и не е създадена и получена в комисията. Този отказ 

обективиран в нашето писмо е обжалван. И Административен съд – 

София – град, с решение  63-29/03.11.2021 г. отменя писмото НС-22-

24-20/22.07.2021 г. на председателя на Централната избирателна 

комисия и връща преписката на Централата избирателна комисия за 

ново произнасяне.  

Решението ни е съобщено на 11.11.2021 г. Така че сме в 

рамките на 14 дневния срок, в който трябва да разгледаме 

преписката отново.  

Предлагам ви проект на решение, с който да предоставим 

исканата информация, която се намира в двата екселски файла на 

проекта на решение.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този 

проект на решение и приложенията към него има ли бележки? Тези 

приложения ги разгледахме при предходните избори.  

Колеги, има ли изказвания по проекта и предложения? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – 3 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, 

Севинч Солакова). 

Решението е 1017-ЗДОИ/24.11.2021 г.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, сега ще ви моля да се запознаете 

с втория доклад в тази папка с проектен номер 1013. Той е подготвен 

във връзка с искане по ЗДОИ – вх. № НС-29-3-40/19.11.2021 г., 

който съм докладвала на 19 ноември и е предоставен на 

юрисконсулт Радославова за изготвяне на становище и е изготвен 

проект на решение. В това искане се пита жалбата публикувана ли е 

в електронния публичен регистър на жалбите и сигналите? На кой 

член на Централната избирателна комисия е разпределена 

преписката по решението на Административен съд – София-град, по 

който взехме предходното решение? Има ли протокол от това 

заседание и какви мерки са предприети от Централната избирателна 

комисия за изпълнение на горепосоченото решение? И кой служител 

е натоварен с тази задача? Желае да получи исканата информация по 

електронен път.  

Предлагам ви проект на решение, с което да откажем достъп 

до обществена информация във връзка с това искане. Мотивите да се 

вземе това решение са, че информацията, която се иска е 

информация по подготовка на преписката по предходното решение, 

което взехме. Така че не представлява обществена информация. 

Отделните преписки и това, на кой член е разпределено, нямат 

самостоятелен характер.  
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Отделно от това, цялата информация, която се иска е публично 

достъпна и регистъра на жалбите и сигналите е публично достъпен и 

протоколите на ЦИК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение има ли изказания?  

Колеги, моля процедура по гласуване.  

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

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

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Решението е № 1018/24.11.2021 г.  

Следващият докладчик е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам в папката от днес с мои 

инициали, писмото, с което е постъпило заявлението – вх. 

№ ПВР/НС-29-5/18.11.2021 г. Заявлението за предоставяне достъп 

до обществена информация от Гражданско движение „България 

Обединена с Една Цел“ във връзка с участието на името на 

независимия кандидат, заличен Бойко Атанасов в бюлетините по 

време на изборите на 14.11.2021 г. В тази връзка, тъй като 

поставените въпроси са относително много, до 14-ти включително са 

номерирани, предоставих преписката за становище на юрист от 

нашето звено. И становището е с вх. № ПВР/НС/-29-5-1 от същата 

папка.  

Запознавам ви със становището на госпожа Р. 

Според нейния анализ част от въпросите нямат, но друга част от тях 

имат характер на въпроси по Закона за достъп до обществена 

информация. В тази връзка, ако Комисията прецени, ще предложа да 

съставим комисия за подготвяне на отговор на останалата част от 

въпросите, в която да участвам аз и двама юристи. И евентуално още 

един или двама колеги от Централата избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, 

Вашето предложение за комисия какво е? 
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз, госпожа Рени Кирилова, госпожа 

Милена Радославова, Росица Матева и Елка Стоянова.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да гласуваме 

състава на комисията: господин Георгиев, госпожа Матева, госпожа 

Стоянова и юрисконсултите К. и Р., които да разгледат заявлението 

и да подготвят предложение на вниманието на 

Централната избирателна комисия.  

Моля, процедура по гласуване.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова, 

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

Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч 

Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3 

(Красимир Ципов, Йорданка Ганчева, Георги Баханов). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме 

към точка трета: Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

Господин Ципов, заповядайте. 

 

Точка 3. Изплащане на възнаграждения на ОИК. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-284/ 

18.11.2021 г. искане от ОИК – Любимец, за изплащане на 

възнаграждение във връзка с комплектуване на преписка по избора 

й, встъпването в длъжност на кмет на кметство с. Малко Градище.  

Преписката е окомплектована с контролен лист за извършване 

на предварителен контрол преди поемане на задължение. Става дума 

за заседание проведено на 15.11.2021 г., в което заседание са 

участвали председател и член на комисията. Сумата, която трябва да 

одобрим, за да бъде изплатена, е 175,56 лв. с осигурителните вноски.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  

Определям госпожа Матева да води заседанието за малко.  

Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов, 

Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил 

Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, 
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия 

Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви вх. № МИ-27-235/ 

17.11.2021 г. – искане за изплащане на възнаграждение на членове 

на ОИК – Исперих, за проведено заседание на 11.11.2021 г., в което 

са участвали председател, секретар и 8 членове. Преписката е 

окомплектована с контролен лист за извършване на предварителен 

контрол преди поемане на задължение. Касае сумата от 819, 95 лв. за 

проведеното заседание, в което са участвали председател, секретар и 

8 членове на комисията, заедно с осигурителните вноски.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

моля за становище. Няма. 

Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждението на 

ОИК – Исперих.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); 

против – няма.  

Преминаваме към четвърта точка: Доклади по 

административни преписки. 

Заповядайте, колега Гергана Стоянова. 

 

Точка 4. Доклади по административни преписки. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, за сведение ще докладвам 

постъпило с № П-05-5/17.11.2021 г. Писмото е в моя папка от 

18.11.2021 г. и е от областен управител на област София, в копие до 

Централата избирателна комисия, във връзка с преписка, която е 

била по жалба в Комисията за защита на личните данни.  

Изпращат ни я само за информация във връзка с лице, което е 

участвало на европейските избори. Не се изисква някакво действие 

от наша страна. Докладвам за сведение, че е постъпило такова писмо 

от областния управител на област – София.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Следващ 

докладчик е колегата Стойчева.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-09-464/ 

23.11.2021 г. в Централата избирателна комисия е внесена докладна 

записка от Р. Ц. за директор на дирекция „Администрация“, 

относно отчитане на извършени дейности по граждански договори с 

актьори, за участие в заснемането на аудиовизуални материали за 

разяснителна кампания. Спомняте си, че с протоколно решение 

Централата избирателна комисия сключи четири граждански 

договора с актьори, които да участват в заснемането на обучително 

видео за работа на секционните избирателни комисии на до 

триминутно видео, за начина на гласуване с машина. Сега са 

представени отчетите по изпълнение на тези договори съгласно 

точка 1.1 от всеки един от договорите. Сключените граждански 

договори са с Е. Х. А., А. Р. К., П. О. Г. и В. Г. Г..  

Предвид изложеното, предлагам да одобрим изпълнението на 

работата по гражданските договори и изпълнителите, след което да 

се извършат плащанията по тях.  

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

становища по доклада на колегата Стойчева и предложението?  

Моля, режим на гласуване за приемане на работата и отчетите 

и да бъде извършено плащане по договорите.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Росица Матева, 

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

няма.  

СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Тъй като става дума за препращане 

по компетентност до кмета на Община – Пловдив, във 

връзка с постъпила жалба с вх. № ПВР/НС-15-313/23.11.2021 г. от Л. 

Ч., за предприемане на действия по компетентност от кмета на 

община – Пловдив.  
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, 

има ли предложения по становището? Няма.  

Моля, режим на гласуване, да се препрати преписката на кмета 

на община Пловдив.  

Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, 

Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ 

докладчик по тази точка е госпожа Солакова.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място, ви 

докладвам във връзка с постъпилото  искане за секция 168 в район 

Приморски, Варненски изборен район. От „Информационно 

обслужване“ АД ни информираха, че разполагат със сканираните 

екземпляри на Приложение № 9-ПВР и Приложение № 13-НС от 

14.11.2021 г. Затова ви предлагам да приемем с протоколно решение 

да бъдат публикувани тези приложения на страницата в резултати, 

на съответната секция за 14.11.2021 г. за двата избора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля режим 

на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Получихме писмо по електронната 

поща от РИК – Кърджалийски изборен район. Уведомяват ни, че за 

една секция липсва избирателен списък – в с. Шипок, 73-та секция, 

община Кирково, област Кърджали. Установили са тази липса при 

предаването на териториалното звено на ГРАО.  

Аз ви предлагам да изпратим писмо до кмета на община 

Кирково, с копие до РИК, да се извърши проверка дали 
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избирателният списък не се намира в общинската администрация. В 

случай, че има данни, че се намира в помещението, в което се 

съхраняват изборни книжа и материали и на необходимост от 

отваряне на запечатаното помещение, да поискат разрешение от 

Централата избирателна комисия.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

изказвания? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир 

Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо 

от Главна дирекция „Национална полиция“ с вх. № ПВР-04-02-30/ 

23.11.2021 г. – тъй като имат информация, че всички РИК-ове от 

страната са пристигнали в Централата избирателна комисия, а те 

бяха съпроводени и охранявани от служители на Министерството на 

вътрешните работи, знаете, че имаме информация и в момента е на 

лична охрана прилежащата територия на сградата, в която се 

приемат и съхраняват документите от изборите, ни питат и искат да 

бъдат уведомени кога да бъде свалена охраната около тази 

прилежаща територия.  

С оглед на това, че в момента ние не сме получили все още 

обратно протоколите от „Информационно обслужване“ АД – това 

ще се случи в утрешния ден, аз ви предлагам да изпратим писмо до 

Главна дирекция „Национална полиция“, че от 19,00 ч. на 

25.11.2021 г. може да бъде вдиганата охраната на прилежащата 

територия на сградата, в която Централата избирателна комисия се 

помещава и съхранява документите от изборите.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова, 

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме писмо 

от член на секционна избирателна комисия. Госпожа З. Ч. 

е била заместник-председател на 35-та комисия в Двадесет 

и пети изборен район – Студентски. Тя ни уведомява, че до момента 

не са изплатени възнагражденията от изборите на 14.11.2021 г. 

Обадила се е в районната администрация. От там е било отговорено, 

че счетоводно на тях им е по-удобно да ги изплатят след 

29.11.2021 г. – до 17.12.2021 г., и ако това не се харесва на госпожа 

Чомакова, да отиде в друга община.  

Предлагам ви да изпратим писмо до кмета на Район 

„Студентски“, с копие до кмета на Столична община с указание, че 

следва да бъдат изплатени възнагражденията на членовете на СИК, 

незабавно, след произвеждане на изборите, тъй като средствата са 

осигурени по приетата план-сметка с постановление на 

Министерския съвет.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  

Следващ докладчик в тази точка е господин Георгиев.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам да докладвам за отваряне на 

запечатано помещение в община Николаево. Подготвил съм писмо- 

отговор, че не е необходимо специално разрешение. Това е 

стандартният отговор за такива случаи.  Писмото е с вх. № ПВР-14-
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4/23.11.2021 г. И съм подготвил проект на отговор до кмета на 

общината.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до кмета на община Николаево има ли изказвания? Няма. 

Моля, режим на гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам подготвено в момента писмо, 

относно запитване дали едно лице е избрано за народен 

представител. Ще го докладвам малко по-късно. Писмото е 

стандартно, но не съм го качил.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

е госпожа Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписки с 

входящи номера от 19.11.2021 г.: МИ-15-333; МИ-15-334, които 

касаят смяна в състава на ОИК – Ракитово. Тъй като не са 

окомплектовани с необходимите документи, към момента за 

сведение в оперативен порядък съм се свързала, за попълване на 

необходимия набор документи, за да може да осъществим смяната.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви 

докладвам писмо с вх. № ЦИК-00-512-3/18.11.2021 г. Писмото е от 

Държавната агенция „Електронно управление“ АД, с копие до 

ръководителя на управляващия орган, Оперативна програма „Добро 

управление“ относно допълнително споразумение по проект 

„Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно 

електронно гласуване“. С писмото ни изпращат допълнително 

споразумение към административния договор. С това споразумение 

се удължава срокът за изпълнение на проекта до 31 март 2022 г. 

Неразделна част към него е план-графикът за периода до 31 март 

2022 г. относно съгласуване на техническата спецификация от 
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Централната избирателна комисия и обявяване на процедура по 

ЗОП, по дейност 2. Мисля, че процедурата по ЗОП беше в 

компетентността на Държавната агенция „Електронно управление“ 

АД като бенефициент по проекта.  

С оглед изложеното ДАЕУ очакват предприемане на действия 

от Централната избирателна комисия по съгласуване на 

предоставеното техническо задание с оглед разпоредбите на 

Изборния кодекс, регламентиращи правомощията на Централната 

избирателна комисия. 

Приложили са ни и план-график за периода 30.09.2021 г. – 

31.03.2022 г. По този план-график съгласуването на техническата 

спецификация е предвидено до края на м. януари 2022 г. Като 

отговорна институция е посочена Централата избирателна комисия.  

Следващият срок е 31.03.2022 г. с отговорна институция 

Държавната агенция „Електронно управление“ АД, а именно 

обществената поръчка по дейност 2. И ни посочват от страна на 

ДАЕУ, че отговорните дирекции ще бъдат дирекции „Електронна 

идентификация“ и „Бюджетен контрол и изпълнение на проекти“.  

Колеги, докладвам ви го за запознаване, но ви предлагам във 

връзка с това, че проект на техническа спецификация е постъпил в 

Централата избирателна комисия, мисля че през м. май колегата 

Димитров е докладвал такива писма. 

Предлагам ви да възложим на А. К. изготвяне на становище, 

по проекта на техническа спецификация, тъй като в предмета на 

неговия договор, не съм сигурна на останалите двама експерти, но 

мисля, че само на него възложихме, като ангажимент да ни 

консултира по проекта за дистанционното електронно гласуване в 

техническата част, за да можем после да се запознаем и да вземем 

нашето решение.  

Така че в този смисъл с протоколно решение да възложим 

изготвяне на становище.  

Колеги, предлагам становището да бъде изготвено до 

20.12.2021 г., тъй като имаме срок до края на месец януари.  
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Заповядайте, господин Чаушев. 

ЕРХАН ЧАУШЕВ: Този проект, както видяхме в текста, е на 

ДАЕУ. Ние сме подпомагаща страна. Едва ли ДАЕУ може да казва, 

че ние сме отговорно лице. Затова реагирах. Не сме отговорно лице 

и да ни правят графици. Общо взето съм съгласен с посоката. Така 

или иначе Централната избирателна комисия ще се произнесе. Но в 

този тип отношение добре е да се използват точно думичките, 

включително и от ДАЕУ.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази част 

отговорна институция е ДАЕУ.  

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица 

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

против – няма.  

Колеги, във връзка с взетите решения на Централата 

избирателна комисия за обявяване резултатите от изборите за 

народни представители и за президент и за вицепрезидент и на 

основание чл. 301, ал. 8 от Изборния кодекс ви предлагам 

решенията, свързани с обявяване на резултатите от изборите за 

Народно събрание, да бъдат изпратени на вниманието на главния 

секретар на Народното събрание.  

Проектите на писма са в моя папка от вчера. Писмото до 

Народното събрание е с проектен № 22-15 и същите решения да 

изпратим на вниманието на президента. Писмото до президента е с 

№ 22-30.  

Моля, процедура по гласуване и на двете писма.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица 

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

против – няма.  
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Колеги, последният ми доклад в тази точка е с вх. № ПВР/НС-

04-1-6723.11.2021 г. Паметна бележка от Ради Игнатов – 

дипломатически служител, Дирекция „Права на човека“ в 

Министерство на външните работи. Изпращат ни тази паметна 

бележка във връзка с проведена среща на господин А. Б., директор 

на Дирекцията, с представители на мисията за наблюдение на 

изборите на ОССЕ. Докладвам ви го за запознаване. В моя папка 

от днешна дата е.  

Господин Георгиев, заповядайте.  

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В отговор на спешно запитване от 

старши разследващ полицай от Първо РУ – Перник, на ОД на МВР.  

Отговаряме: „Във връзка с Ваше писмо, вх. № НС-04-02-

304/23.11.2021 г., получено по електронната поща на Централната 

избирателна комисия Ви уведомяваме, че в Централната 

избирателна комисия няма данни съответното лице да е избрано за 

народен представител“. С тази формулировка.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да 

гласуваме писмото до ОД на МВР – Перник, с което предоставяме 

информация, че посоченото лице не е избрано за народен 

представител в изборите на 14.11.2021 г.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, 

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Колеги, продължаваме с пета точка: Доклади по дела, жалби 

и сигнали.  

Госпожо Матева, заповядайте.  

 

Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви докладна записка 

от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-463/ 

23.11.2021 г. относно съставяне на актове за установяване на 
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нарушения по Изборния кодекс, установени с решения на 

Централната избирателна комисия във връзка произведените избори 

за народни представители на 11.07.2021 г., както и изборите за 

президент и вицепрезидент на Републиката на 14.11.2021 г. и новият 

избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 г.  

Към докладната записка е представена справка за взетите 

решения за установяване на административни нарушения на 

11.07.2021 г. Те са седем. Само по две от решенията са съставени 

актове за установяване на административно нарушение. По едното 

има резолюция за прекратяване на административнонаказателната 

преписка и изпращането на Специализираната прокуратура,  а по 

другото е постъпило възражение. По останалите пет решения има 

изготвени проекти за съставяне на актове за установяване на 

административни нарушения, но трябва да бъде взето решение. 

Втората справка е за установените нарушения на изборите на 

14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г. В справката за 14.11.2021 г. има 

включени решения от октомври месец. В рамките на предизборната 

кампания точно така. Всъщност са 16 решения, за които трябва да 

бъдат съставени актове за установяване на административни 

нарушения. В момента ви докладвам преписката за запознаване. 

Моля да се запознаете с втората страница на докладната. Там 

са цитирани Решение № 809 и Решение № 810-ПВР/НС от 

14.11.2021 г. Предлага се тези решения да бъдат изменени, тъй като 

за нарушенията, които са установени в тези решения, наказателното 

постановление се издава от председателя на Централната 

избирателна комисия, а не както е посочено в горните решения – от 

областния управител.  

Освен това се прави предложение да се измени Решение 

№ 950-ПВР/НС/14.11.2021 г., в което нарушител е посочен „Зебра 

БГН“ АД в ликвидация. При направена справка в Търговския 

регистър се установява, че посоченото в решението дружество е 

заличен търговец. И видно от електронния сайт на Клуб „Z“, издател 
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на същия, Фондация Клуб „ЗЕБРА“, поради което трябва да се 

измени решението във връзка с нарушителя, който е установен.  

Така че ще помоля колегите, които са били докладчици по 

Решение № 809-ПВР/НС; Решение № 810-ПВР/НС/14.11.2021 г., 

както и Решение № 950-ПВР/НС/14.11.2021 г. да ги прегледат и да 

предложат проекти за изменение.  

Колеги, моля запознайте се със справките и с докладната и ще 

ги внеса отново на обсъждане, след обсъждане в работна група – 

ЦИК-09-463.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз не знам на работна група ли да 

обсъждаме или сега, но считам, че след като едно решение е прието 

с необходимото мнозинство, дори и да има някаква грешка, не е 

проблем на докладчика и той да си прегледа решенията. След като се 

докладва на заседание, считам, че по този начин така вкараната 

докладна, би довела до някакви процесуални нарушения при 

постановяване и по-нататъшни действия по тези преписки от 

Централната избирателна комисия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с 

доклада на госпожа Матева и предоставените справки, както и във 

връзка със срещата, която бяхме провели с Мисията на ОССЕ, ви 

предлагам по електронна поща да предоставим справките за взетите 

от Централната избирателна комисия решения за установяване 

нарушения на Изборния кодекс във връзка с изборите, произведени 

на 11.07.2021 г., на 14.11.2021 г. и новият избор за президент и 

вицепрезидент на 21.11.2021г.  

На проведената вчера среща ви информирахме, че имаме 

готовност за такава справка, но да бъде предоставена по реда за 

комуникация между Централната избирателна комисия и ОССЕ. 

 Така че ви предлагам с протоколно решение да изпратим по 

електронна поща справките за административнонаказателната 

дейност на Централната избирателна комисия.  
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Продължете, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС-08-254/ 

23.11.2021 г. Определението е с № 11934 по административно дело 

11514 на Върховния административен съд Четвърто отделение, 

образувано по жалба на Сдружение Гражданско движение БОЕЦ 

против Решение № 971-НС на Централата избирателна комисия. 

Жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е 

прекратено.  

Намира се във вътрешна мрежа в папка с моите инициали. 

Мотивите са сходни с тези, които докладвах вчера, вчерашното 

определение на съда срещу същото решение. Докладвам го за 

сведение.  

Последният ми доклад е едно писмо по електронна поща. 

Входящ № ПВР-22-3-152/23.11.2021 г.  

„Уважаема Централна избирателна комисия, моля да ми 

отговорите дължи ли се държавна такса за дела чрез Централната 

избирателна комисия до съда“ Е. К.     

 Предлагам ви да остане за сведение, тъй като господинът може 

сам да се запознае дали се дължи държавна такса, а и когато се пусне 

жалба, съдът следи служебно за внасянето на дължимите държавни 

такси и указва на жалбоподателите да ги внесат, включително и 

размера им.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, 

госпожо Ганчева.  

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като обсъждахме докладната на 

колегата Матева преди малко, аз бих желала да върна на нея отново, 

където юрисконсултите Р. К. и М. Р. обръщат 

внимание как би следвало да се изменят решенията.  

Моля, да се възложи на юрисконсултите Милена Радославова 

и Рени Кирилова да предложат правното основание за соченото от 

тях изменение. И това, че има едно задължение в решението, 

гласувано от Централната избирателна комисия, което най-вероятно 
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е технически пропуск, дали води до някакви последици, и то да 

обосновава изменения на тези решения.  

Моля да обосноват точно предпоследния абзац от докладната 

си. Не знам по кой точно ред и по коя точка от длъжностната 

характеристика е на двете – те контролират членовете на 

Централната избирателна комисия. Абсурдно е да разглеждаме 

такива докладни от юристите! Това е моето мнение. Не към 

докладчика, а по принцип.  

Неотдавна съм била и аз юрисконсулт, но считам, че не може 

да се предоставят докладни под формата на схематични факти с 

предложения, които не водят до обоснован извод и не се разбира кое 

да бъде изменено и защо, още повече става въпрос за решения на 

Централната избирателна комисия, които са влезли в сила.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще бъде възложено 

на юристите по това предложение на госпожа Ганчева с резолюция. 

Аз ще обърна внимание на администрацията за подобни докладни. 

За мен е недопустимо, работим в една институция, да си пишем 

докладни от подобен характер, а докладните, които трябва да се 

изготвят, да не съдържат необходимата информация.  

Колеги, ще обърна внимание чрез директора на дирекция 

„Администрация“ и на юрисконсултите, които инициират такива 

докладни.  

Продължете, госпожо Матева.  

РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че ви докладвах на 

20 ноември писмо от Софийска градска прокуратура, отдел 5 

„Специализиран“, вх. № ПВР/НС-9-26/18.11.2021 г. Изисква се от 

Централната избирателна комисия следната информация: 

предприети ли са действия от Централната избирателна комисия 

спрямо лицето Кирил Петков Петков, кандидат за народен 

представител, за извършени от него нарушения на Изборния кодекс; 

какви нарушения са констатирани от Централната избирателна 

комисия спрямо Кирил Петков; в случай на констатирани 

нарушения, какви действия са предприети от Централната 
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избирателна комисия спрямо лицето. И да представим заверени 

копия от издадените от Централната избирателна комисия 

документи.  

Във връзка с констатираните нарушения на Изборния кодекс 

от страна на Кирил Петков ви предлагам ви проект на писмо, с което 

да отговорим на прокурор Д. З. на посочения от него адрес – трябва 

да се запише в писмото, както и номерът на който отговаряме. 

Машинописките трябва да пишат и номера, на който се отговаря, но 

това не се прави.  

В тази връзка ви предлагам да изпратим копие от Решение 

№ 948-ПВР/НС/14.11.2021 г., с което Централната избирателна 

комисия в изборния ден е установила нарушение на разпоредбата на 

чл. 184 от Изборния кодекс. И със същото решение е оправомощен 

председателят на Централната избирателна комисия да състави акт 

за установено нарушение на кандидата Кирил Петков в 

законоустановения срок съгласно ЗАН.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,  изказвания 

по това предложение? Няма. 

Моля, процедура по гласуване.  

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

Георги Баханов, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов,  

Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, 

Цветанка Георгиева); против – няма.  

Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.  

ЕЛКА СТОЯНОВА: Жалба с вх. № ПВР-22-149/21.11.2021 г. 

С. Й. е лицето, изпратил на имейла на Централната избирателна 

комисия това писмо. И в него показва снимки. В този сигнал се 

твърди, че в секция в Мадрид, в едно фоайе се намират трите 

избирателни секции в българското посолство и веки може да 

гласува, в която и да е. Веднъж, влязал в зоната на фоайето той 

вижда проблем, че това не е правилно. По-надолу твърди, че на 

информационните табла не е имало поставени телефони за контакт и 
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съобщаване на нередности. И не е имало указание за правилното 

попълване на бюлетините с хикс или с човка. Липсвала е 

информационна бюлетина за претендентите на едно от таблата.  

Изпраща снимки на трите информационни табла. По този 

сигнал не знам какво би могла да вземе като решение Централната 

избирателна комисия. Начинът, по който се организират изборните 

помещения извън страната е в прерогатива на Министерството на 

външните работи. И всичко, което би следвало да фигурира като 

реквизити, е посочено в Методическите указания както за секциите, 

когато се гласува с хартиени бюлетини, така и в тези, в които се 

гласува с машина.  

В следващи комуникации и работни срещи тези неща трябва 

да бъдат уточнени, поради което го докладвам само за сведение и 

запознаване към този момент – ПВР-22-1498/21.11.2021 г. Писмо от 

С. Й.  

ПВР/НС-11-38. Дълго писмо, в което от ПП „Изправи се БГ! 

Ние идваме!“ ни подават сигнал, че е била много трудна 

комуникацията между новоназначените членове на секционни 

комисии и Министерството на външните работи по отношение на 

това, кога хората да отиват и да си подреждат изборните помещения 

и как да си окомплектоват съставите на секционните комисии. 

Мисля, че това също е нещо, което при по-нататъшни работни групи 

и срещи с Министерството на външните работи бихме могли да 

обсъждаме и да изчистим, за да не се получават такива сигнали от 

тези лица.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик 

в тази точка – господин Баханов.  

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, тук са няколко жалби 

обединени в една – нарушения, говорене на чужд език в секция 672 – 

Република Турция. Няколко жалби са от един и същи 

човек, един и същи номер. Едното на 22.11.2021 г. в 14,41 ч. е 

получено по имейла, в 14,16 ч., в 14,44 ч. и в 14,36 ч.  – изпратено e 

от It_ @yahoo, от този имейл. Жалбата е написана от А. Д. Б. с 
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посочено ЕГН, в качеството му на застъпник. Има я същата жалба и 

ръкописна. Тя е прикачена към този имейл. И после някой е написал 

и печатна. Основанието е по чл.57, точка 26 от Изборния кодекс до 

Централната избирателна комисия. Тя е качена вчера.  

Във връзка с правомощия по чл. 57 бих искал да ви 

информирам за следните нарушения допуснати от секционна 

избирателна комисия, избирателна секция Капаклъ – Република 

Турция. Нарушава се изискването и  изборния процес се 

осъществява на български език. Участници в изборния процес, 

включително избиратели говорят на турски език, което води до 

невъзможност останалите членове на комисията, участници в 

изборите, които не владеят турски език да следят разговорите. 

Написани са две лица. Създава се възможност за недопускане и на 

други изборни нарушения, включително свободата и тайната на 

вота. Това е жалбата.  

Има една снимка, на която се вижда човек, явно от комисията. 

Има едно лице, което гласува и едно лице, което наднича. Общо 

взето и другите жалби са такива. Не са ми разпределени, но са 

прикачени към тази. Председателката игнорираше очевидни 

нарушения на Изборния кодекс, извършени нарушения от други 

членове на изборната комисия, описани в други жалби 

дискредитират достоверността на вота и неговата тайна. Не е 

подписана. Изпратена е по имейл. Другата е същата. Изпратена е на 

22.1.2021 г. Считам че не са подкрепени от никакви факти и 

обстоятелства.  

Считам, че към настоящия момент Централната избирателна 

комисия не може да направи проверка на изнесените факти в 

жалбата. Нарушава се тайната на вота. Тази жалба също е от 

22.11.2021 г. в 14,16 ч.  

Уважаеми колеги, към настоящия момент предлагам да 

останат за сведение, тъй като не могат да се извършат проверки по 

изнесеното в жалбите. Само има една снимка, която е качена и може 

да я погледнете, избирател ли е, дали е член на комисията.  
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Връщаме се към 

точка четвърта от дневния ред. 

Заповядайте, госпожа Стоянова. 

ЕЛКА СТОЯНОВА: Да ви прочета това, което сме получили с 

вх. № ПВР-23-121. Може да го видите в моя папка от днешна дата. 

Това е писмо от госпожа С. Х. Тя е била председател на СИК – 

Папенбург и основен координатор в комуникацията с българските и 

немските власти относно организиране и провеждане на българските 

избори на територията на федерална област Долна Саксония без 

Хановер във ФРГ – Германия. И е президент на немско българско 

сдружение „Огнище“.  

Писмото е адресирано до Нейно превъзходителство Е. Ш. –

посланик на Република България в Германия; до ръководителя на 

политическата служба в посолството на Република 

България в Берлин, госпожа К.; до господин Кондов – 

постоянен секретар на МВнР и на Работна група „Избори“; до 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия, с копие до господин Цветозар Томов – 

председател на Работна група „Организация и провеждане на 

изборите в страната и извън страната“; до началника на 

политическия кабинет на министър-председателя г-жа  

Р. С.; до политическия кабинет на заместник-министър председателя 

по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи.  

Писмото касае проведените на 14.11.2021 г. избори и балотажа 

на 21.11.2021 г. Казва се, че тези избори са изправили всички 

български граждани на ръководни държавни постове в страната и 

извън нея, но и нас – живеещите извън границите на България – 

партньори в осъществяването на процеса, при ситуация, в която 

редът и дисциплината, и организацията по цялата йерархична и 

хоризонтална система е трябвало да сработи, за да се спазят 

сроковете и да се получи резултатът, предвиден в българския 

Изборен кодекс.  

Това са думите на госпожа С. Х.  
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„Вие се справихте с изпълнението в предвидените от 

българския Изборен кодекс срокове за обработка на резултатите. 

Показахте отлична междуинституционална координация. 

Поддържахте добра и навременна комуникация. Навреме получихме 

изборните книжа в СИК в чужбина. Българската държава осигури на 

гражданите си право да избират в разкритите на място изборни 

секции, по съвест от регистрираните в Централната избирателна 

комисия участници за съответния избор.  

Шапки долу! На вас и семействата ви желая здраве! С. Х. 

Аз благодаря от сърце на госпожа Х., че е отделила от личното 

си време, за да се обърне и към Централната избирателна комисия по 

отношение на оценката за организирането на изборния процес. 

Докладвах ви за сведение и запознаване.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, поради 

изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Централата 

избирателна комисия. 

Насрочвам следващото заседание за утре – 25 ноември 2021 г., 

от 14.00 ч., а от 10,30 ч. работна група.  

 

(Закрито в 12.10 ч.) 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

          Камелия Нейкова  

СЕКРЕТАР:  

         Севинч Солакова 

 

 

 

Стенограф: 

Силвия Михайлова   


