
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 166 

 

На 18 февруари 2022 г. се проведе заседание на Централната 

избирателна комисия при следния 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на решение относно допълване на Решение № 1072 

от 18 януари 2022 г. 

Докладва: Гергана Стоянова 

2. Машинно гласуване. 

Докладва: Емил Войнов 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК. 

Докладва: Йорданка Ганчева 

4. Доклади по административни преписки. 

Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева  

5. Доклади по дела, жалби и сигнали. 

Докладва: Росица Матева 

6. Разни. 

Докладва: Димитър Димитров 

 

ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров, 

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

Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир 

Георгиев 

ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Георги Баханов, Елка 

Стоянова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева поради платен 

годишен отпуск. 
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Заседанието бе открито в 10,30 ч. и председателствано от 

госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната 

избирателна комисия. 

 

* * * 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги! 

Десет членове сме в залата – налице е необходимият кворум 

за провеждане на заседание. 

В платен годишен отпуск са Цветозар Томов, Георги Баханов, 

Елка Стоянова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева. 

Предлагам Ви следния проект на дневен ред: 

1. Проект на решение относно допълване на Решение 

№ 10762/18.01.2021 г. с докладчик госпожа Гергана Стоянова. 

2. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов. 

3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на 

ОИК – докладва госпожа Ганчева. 

4. Доклади по административни преписки с докладчици: аз, 

госпожа Матева. 

5. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа 

Матева. 

6. Разни с докладчик господин Димитров. 

Имате ли предложения за допълване на дневния ред? 

Господин Ципов, заповядайте. 

КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в „Доклади по 

административни преписки“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова,); против – няма. 
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Започваме с първа точка от дневния ред: 

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА 

РЕШЕНИЕ № 1072-МИ/18.01.2022 г. 

Заповядайте, госпожо Стоянова в първа точка. 

ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, във връзка с 

обнародваното днес изменение на Закона за мерките и действията по 

време на извънредно положение и управляване последиците, което е 

в сила от деня на обнародването, Ви предлагам проект на решение, с 

което да допълним предходно наше Решение № 1072-

МИ/18.01.2022 г. относно приложимите решения на Централната 

избирателна комисия при провеждане на частични избори за кметове 

на 27 февруари тази година. 

Предлагам Ви по този проект на решение да постановим, че 

се допълва цитираното решение с т. 49, а именно Решение № 527-

МИ/08.09.2021 г. относно гласуване на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация съгласно 

Закона за здравето с подвижна избирателна кутия в нови частични 

избори. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта 

на решение?  

Само да припомня, че когато приемахме Решение № 27-МИ, 

бяхме изключили Решение № 1072-МИ от приложимите решения, 

тъй като към момента на вземане на решението, нямаше промяна в 

Закона и разпоредбата на чл. 28 се прилагаше само за избори, 

произведени през 2021 г. 

Ако няма предложения, моля, режим на гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма. 

Решението е № 1109-МИ/18.02.2022 г. 
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що приетото 

решение Ви предлагам да бъде изпратено писмо до 

„Информационно обслужване“ АД – проектът на писмото е също в 

моя папка от днес, с което уведомяваме „Информационно 

обслужване“ АД да бъде активирано заявлението за гласуване с 

подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под 

задължителна карантина или задължителна изолация от днешна дата 

– 18 февруари 2022 г., както и при техническа възможност в 

електронното заявление да се добави поле за вписване на телефон за 

осъществяване на връзка с избирателя, както и предоставянето на 

обратна информация във връзка с подадените електронни заявления 

към Централната избирателна комисия, ежедневно. Текстът на 

писмото е в моя папка от днес, като имам предложение за корекция 

– последният абзац да бъде изместен като втори абзац в писмото 

като последователност. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото 

до „Информационно обслужване“ АД предлагам да направим 

корекция – да се активира от 00,00 ч. на 19 февруари, за да има 

технологично време да се активира заявлението. Може би след 

неговото активиране да публикуваме съобщение на интернет 

страницата на Централната избирателна комисия. 

Ако няма предложения по текста, моля, процедура по 

гласуване. 

Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, 

Росица Матева и Севинч Солакова); против – няма. 

 

Преминаваме към втора точка от дневния ред: 

МАШИННО ГЛАСУВАНЕ. 

Господин Войнов, заповядайте. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с 

вх. № ЧМИ-23-16/18.02.2022 г. от Държавната агенция „Електронно 
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управление“ АД (ДАЕУ), което е в отговор на наше писмо, 

адресирано до министъра на електронното управление господин 

Божанов. 

 Уведомяват ни, че ДАЕУ все още съхранява компютърни 

конфигурации, използвани за частичните местни избори на 27 юни и 

предвид горното биха могли да ни предоставят тези компютърни 

конфигурации, като молят да определим представители на 

Централната избирателна комисия, които да ги получат, както и да 

определим ден и час. Според мен може да поискаме да видим какво 

ни предоставят. 

Уважаеми колеги, предлагам малко по-късно да разгледаме 

подготвения отговор на писмото до ДАЕУ. Сега Ви го докладвам за 

запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще 

продължим с точка трета, след което ще прекъснем заседанието за 

работна група, за да преценим каква трябва да е реакцията на 

Централната избирателна комисия с оглед изключително краткия 

срок до изборния ден. 

 

Преминаваме към точка трета от дневния ред: 

ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ОИК. 

Заповядайте, госпожо Ганчева. 

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви искане за 

изплащане на възнаграждение от ОИК – Белослав, с вх. № МИ-27-

40/17.02.2022 г. Искането е за заплащане на възнаграждение за 

заседание, проведено на 11 февруари от председател, заместник-

председател, секретар и 6 членове. Сумата ведно с осигурителните 

вноски е на обща стойност 746,13 лв. 

Има положително становище на финансовия контрольор в 

рамките на предварителния контрол за изплащане на така 

поисканото възнаграждение. Преписката е окомплектована 

надлежно съобразно закона и наше решение. 
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Предлагам с протоколно решение да одобрим така 

поисканото възнаграждение от ОИК – Белослав. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания? 

Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

Прекъсвам заседанието до 15,30 ч. 

 

(След почивката.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава 

заседанието на Централната избирателна комисия. 

Продължаваме с доклад в точка втора: Машинно гласуване. 

Заповядайте, господин Войнов. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател. 

След като обсъдихме полученото писмо от Държавната 

агенция „Електронно управление“ АД, предлагам да изпратим 

отговор до ДАЕУ, с което да ги уведомим, че следва да извършат 

необходимите действия да бъдат отключени заключените 

устройства, да бъде извлечен софтуерът и да ни бъде предаден на 

непрезаписваем оптичен носител не по-късно от понеделник в 

12,00 ч., 21 февруари 2022 г. 

Предлагам да бъде изпратено писмо с такъв текст. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли 

предложения по писмото, което да изпратим в отговор на ДАЕУ и 

може би с копие до министъра на електронното управление? Няма. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с подготовка 

на машините за частичните избори на 27 февруари предлагам да 

вземем решение и да предоставим на IT експертите следните 

инструменти, които се съхраняват в касата: полученият от „Сиела 

Норма“ АД на 24 юни софтуерен инструмент за декриптиране на 

изходните файлове от СУЕМГ, подписан с вътрешния за машината 

сертификат и софтуерният инструмент за зареждане и подмяна на 

UEFI ключовете. Софтуерните инструменти са получени за 

частичните избори на 27 юни; освен това и приетите в приемо-

предавателен протокол от 25 юни между Централната избирателна 

комисия и „Сиела Норма“ АД в запечатан плик, съдържащ парола за 

разчитане на данните, предадени на Централната избирателна 

комисия на 25 юни, също така и получените от „Сиела Норма“ АД 

на 6 юли софтуерни инструменти, включително и криптографски 

материали и пароли, където се съдържат инструменти за 

декриптиране на изходните файлове в изборите за кметове 

на 27 юни. 

Предлагам тези софтуерни инструменти да бъдат предадени 

на А. К. и Т. Ц. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с направеното предложение? Няма. 

Моля, режим на гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с изпратените 

вчера писма до общинските избирателни комисии Ви докладвам 

постъпили писма с вх. № ЧМИ-15-23, съответно вх. № ЧМИ-15-23-1 

до ЧМИ-15-23-10 – писма от ОИК – Нова Загора, ОИК – Левски, 

ОИК – Ветово, ОИК – Пазарджик, ОИК – Котел, ОИК – Елин Пелин, 
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ОИК – Септември, ОИК – Разград, ОИК – Бургас, ОИК – Исперих и 

ОИК – Омуртаг, тоест от всичките 11 общински избирателни 

комисии. С тези писма те ни уведомяват за имената на техниците, 

които са избрали, за да осъществяват техническата поддръжка на 

машините за гласуване в предизборния и изборния ден, като 

единствено ОИК – Левски, отбелязват в писмото, че не могат да 

намерят такъв техник. 

От ОИК – Исперих са предложили име, но след допълнителен 

разговор с тях, ще предложат още един техник, така че за трите 

кметства, в които ще има частичен избор в община Исперих, да 

участват двама техници по поддръжка на машината за гласуване. 

Тъй като за ОИК – Левски, както казахме, не е определен 

техник, предлагам за там да определим Е. И. от нашия 

списък, който обсъждахме на вчерашното заседание. Предлагам 

също така неговото име и останалите имена да бъдат утвърдени и 

предоставени на специалистите от звеното, което ще отговаря за 

поддръжката на машините за гласуване в изборния ден, да им бъдат 

предоставени имената и телефоните, за да бъде проведено обучение 

на тези техници. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

по това предложение, като този списък бъде представен на Тони 

Герасимов, който ще бъде в екип три? 

Колеги, моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-23-

15/17.02.2022 г. от Я. Т. и с него ни изпраща предложения за 

стъпки за подготовка на екипите за поддръжка в предизборния и 

изборния ден. Това са всъщност задачите и дейностите, които трябва 

да извърши екип 3 съгласно стандартите за процедури на 
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Смартматик, като описаните стъпки са създадени от екипа, участвал 

в прехвърлянето на 3-то ниво знания. 

С писмото ни уведомява, че ще изпрати документи за екип 2, 

а също така моли да го информираме за това какъв е статусът на 

подбор и ангажиране на техници – на този въпрос имаме решение от 

предишния доклад, и колко ролки хартия ще се очаква да има 

заредени във всяка една машина. Докладвам Ви го за запознаване, за 

да може да се обсъди на среща с експертите в понеделник, която е 

насрочена за 10,30 ч. 

Аналогично писмо е постъпило от Я. Т. с вх. № ЦИК-06-11 -

15, с което ни изпраща предложения за складовите и 

логистичните процеси за подготовка на ТУМГ, тоест задачите и 

дейностите, които трябва да извърши екип 2. Описаният план също е 

създаден от екипа, участвал в прехвърляне на знания. Докладвам 

писмото също за запознаване, за да може да се обсъди на срещата в 

понеделник. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, само за 

информация – във връзка с документите, които докладва господин 

Войнов, във вътрешната мрежа в папка „машинно гласуване“ е 

обособена подпапка „получаване на знания - машинно гласуване“, 

където се събират всички такива материали, така че да е по лесен 

достъпът до тях и да може да се гледат комплексно. 

ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е фактура от 

„Карго-партнер“ с вх. № ЦИК-99-21/09.02.2021 г. за ползваните 

логистични услуги за месец януари 2022 г. В тази връзка е изготвена 

докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ с 

вх. № ЦИК-09-57/17.02.2022 г. В представената фактура са описани 

извършените услуги и към нея е приложена справка с детайлно 

описание на извършените дейности по договора. Общо взето 

главното перо във фактурата е перото за наем, други допълнителни 

услуги почти не са извършвани, тъй като не е изборен период. 

Описаните дейности отговарят на Приложение № 1 на услугата по 

т. 6.1 от Договора, така че предвид установеното съответствие на 
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предоставената към фактурата справка за извършените дейности и 

Приложение № 1 към Договора предлагам да вземем решение за 

плащане стойността по фактурата за месец януари 2022 г. в размер 

на 46 хил. лв. с ДДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания 

във връзка с този доклад? Няма. 

Моля да гласуваме изплащането по предоставената фактура 

на наема за месец януари 2022 г. 

Гласували 9 членове на ЦИК: – за 7 (Гергана Стоянова, 

Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия 

Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева); против – 2 (Ерхан 

Чаушев и Севинч Солакова.) 

Има решение. 

Колеги, във връзка с машинното гласуване и ангажимента, 

който сме възложили на експертите, които са ангажирани с 

параметризиране на електронните бюлетини, с протоколно решение 

да решим да им предоставим на хартиен носител съдържанието на 

бюлетините, с които ще се гласува в изборите на 27 февруари за 

кметове на кметства, като бъде направено с приемо-предавателен 

протокол между Централната избирателна комисия и експертите, 

които ще се занимават с електронните бюлетини – в случая Т. 

Ц. и  А. К., които в днешния ден са в Централната 

избирателна комисия. 

Моля, процедура по гласуване. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 

Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

 

Продължаваме с точка четвърта от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ. 

Ще Ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-0606-5/17.02.2022 г. от 

главния секретар на Министерския съвет във връзка с наше писмо, 
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което изпратихме до министър-председателя и министъра на 

отбраната във връзка с осигуряване на подходящо помещение 

държавна собственост за съхранение на специализираните 

устройства за електронно машинно гласуване и изразената от нас 

готовност да направим оглед. Писмото е изпратено до министъра на 

отбраната и е в копие към нас, независимо че ние сме го изпратили и 

до него.  

В писмото се казва, че следва да се има предвид, че дейността 

на работната група по цитираната заповед на министър-председателя 

е приключила с изпълнението на нейната задача и изготвяне на 

проект на решение на Министерския съвет за определяне на 

условията и реда за съхранение на СУЕМГ, впоследствие прието 

като Решение № 775/1.11.2021 г. и изпратено писмо на Централната 

избирателна комисия. Докладвам Ви го за сведение, тъй като 

смятам, че предметът на нашето писмо имаше друг смисъл, а именно 

кога можем да направим оглед на предложения имот и вероятно в 

тази връзка очаквам да получим отговор може би от министъра на 

отбраната, тъй като ставаше дума за имот на Министерството на 

отбраната. 

Следващ докладчик е госпожа Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви грама 

от посолството на Република България в Минск с вх. № ЦИК-04-01-

5/17.02.2022 г. С тази грама посланикът, който е одобрил грамата, 

изготвена от секретаря на посолството, ни уведомява, че във връзка с 

провеждания референдум в Република Беларус за промяна в 

Конституцията, външни наблюдатели от ОССЕ не са поканени да 

присъстват и мнението на посолството е, че български 

представители, включително и лично поканени, следва да се 

придържат към позицията на БДИПЧ на ОССЕ за неучастие в 

наблюдението на референдума. Докладвам Ви го за сведение и 

запознаване. 

Отново само за запознаване Ви докладвам докладна записка с 

вх. № ЦИК-09-54/16.02.2021 г. на директора на дирекция 
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„Администрация“ във връзка с изпълнение на протоколно решение 

на Централната избирателна комисия от 15 декември за проучване за 

използваните в държавните институции деловодни системи. Моля да 

се запознаете и да бъде разгледано на работна група. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с 

пета точка от дневния ред: 

ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви, че на 

вчерашното дело, на което се явих – адм. дело № 1591/2022 г. във 

Върховния административен съд, има постановен съдебен акт, а 

именно Определение 1558. С това Определение Върховният 

административен съд споделя едно от изразените становища за 

недопустимост на жалбата, а именно че обжалваното решение не е в 

кръга решения, които на основание чл. 58 и посочените в ал. 1 

основания, на които по чл. 57 Централната избирателна комисия 

взима решения, тоест не подлежи на оспорване пред Върховния 

административен съд и по тази причина отменя протоколното 

определение за даден ход по същество и прекратява производството 

по делото, като изпраща жалбата на К. по подсъдност на 

Административен съд – Пловдив. Докладвам Ви го за сведение и ще 

очакваме Административен съд – Пловдив, да ни информира за 

образуваното дело. 

Докладвам Ви отговор, подготвен от процесуалния 

представител на Централната избирателна комисия – ние не сме го 

определели за процесуален представител, но тъй като юрисконсулт 

Ж. беше процесуален представител на Централната 

избирателна комисия по подобно дело на същия ищец – В. 

П. С., с което се искаха имуществени вреди от 

Централната избирателна комисия, сега, припомням, че Ви 

докладвах на 15 февруари изпратена ни призовка заедно с връчена 

искова молба, с която се търсят неимуществени вреди от госпожата. 

От юрисконсулт Ж.       е подготвен отговор на исковата молба, 
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който се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали. 

Тъй като срокът за депозиране на отговора е 25 февруари, в момента 

Ви го докладвам за запознаване и предлагам на заседанието на 

22 февруари да го върна на доклад и да бъде одобрен отговор. Ако 

има някакви бележки междувременно, моля да ме информирате. 

Сега го докладвам само за запознаване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към 

последната точка от дневния ред: 

РАЗНИ 

Господин Димитров, заповядайте. 

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо 

Председател. 

Докладвам Ви няколко входящи номера – всичките са за 

сведение: вх. № ЦИК-07-41-1/14.02.2022 г. С него сме получили 

покана от Индийската изборна комисия за участие във виртуално 

наблюдение на общите парламентарни избори в няколко щата – Гоа, 

Манипур, Пенджаб, Утар, Парадеш. Има линк за регистрация, на 

който може да се получи допълнителна информация – докладвам Ви 

го за сведение. 

От същия източник сме получили и съобщение, че е удължен 

срокът за всички, които искат да участват с материал в третото 

издание на индийския Journal of Elections (AWI-JOE) – Списание за 

изборите на A-WEB Индия). Срокът е удължен до 28 февруари – 

вх. № ЦИК-07-2-1/15.02.2022 г. – докладвам го също за сведение. 

Ако някой има интерес към изпратения материал, може да се 

запознае в моя папка, разбира се, има и превод. 

Едновременно с това ни се напомня, че не сме им върнали 

още информацията, свързана с нашите данни, които ще се появят на 

обновената страница на А-WEB. Срокът е малко по-късен, просто са 

използвали случая да ни припомнят. 

На предходното заседание докладвах и вх. № ЦИК-07-

13/10.02.2021 г. въпросник от IDEA, който се отнася до 

председателя. Отворихме го и не мисля, че има смисъл да се 
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отговаря. Смисълът на това проучване е да се види има ли онлайн 

агресия и тормоз, свързани с ръководителите на органите, които 

провеждат избори.  

С това предлагам да приключим днешните преписки, които 

са за сведение и за колегите, които биха проявили интерес към 

поканите, които докладвах. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли 

други доклади? Няма. 

Преди да закрия заседанието, ще Ви помоля да гласуваме, 

след като бъде качено заявлението за гласуване с подвижна 

избирателна кутия на лица, поставени под карантина или 

задължителна изолация, на нашата страница в секцията „частични 

избори“, да публикуваме съобщение на вниманието на избирателите, 

за да са информирани къде може да го намерят, къде е достъпно и 

може би да изпратим писмо на кметовете на общини във връзка с 

активирането на електронната услуга за подаване на заявление през 

интернет страницата на Централната избирателна комисия, за да 

може в понеделник да бъде изпратено писмото и да бъде 

публикувано съобщението. 

Заповядайте, госпожо Матева. 

РОСИЦА МАТЕВА: В писмото да информираме кметовете, 

че ежедневно ще им изпращаме подадените през интернет 

страницата на Централната избирателна комисия заявления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля 

процедура по гласуване на съобщението и изпращането на писмо до 

кметовете на общини, както и писмо до общинските избирателни 

комисии да публикуват на тяхната страница линк към електронното 

заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, което ще бъде 

в секция „Частични избори“ на сайта на Централната избирателна 

комисия. 

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

Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка 
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Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева и 

Севинч Солакова); против – няма. 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на 

Централната избирателна комисия.  

Следващото заседание е насрочено за 22 февруари 2022 г. от 

10.30 ч. Благодаря. 

 

(Закрито в 16,40 ч.) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Камелия Нейкова 

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенограф: 

Стефка Аличкова 


