ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 42

На 26 юни 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Росица Матева
2. Разяснителна кампания.
Докладва: Елка Стоянова
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Елка Стоянова, Силвия
Стойчева, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Росица Матева
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица
Матева, Йорданка Ганчева, Елка Стоянова,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев
5а. Промяна в състава на ОИК.
Докладва: Красимир Ципов
6. Регистрация на социологически агенции.
Докладва: Димитър Димитров
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14.15 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.
* **
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в зала сме
12 членове на Централната избирателна комисия. Налице е
необходимия кворум за провеждане на заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Баханов и Георгиева.
Госпожа Ганчева ме информира, че ще закъснее.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
Точка 1. Проект на решение относно опаковане и предаване
на изборните книжа за изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. и тяхното съхранение. Докладчик господин Войнов.
Точка 2. Методически указания на Централната избирателна
комисия по прилагане на Изборния кодекс за изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. Докладчик господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване. Докладчик господин Войнов.
Точка 4. Разяснителна
кампания.
Докладчик
госпожа
Стоянова.
Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици:
госпожа Стоянова, Стойчева, господин Чаушев.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
Докладчици: госпожа Солакова, Матева, Ганчева, Стоянова,
господин Димитров и аз.
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Точка 7. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. Докладчик госпожа Матева
Точка 8. Регистрация на социологически агенции. Докладчик
господин Димитров.
Колеги, предлагам ви разместване в проекта на дневния ред.
Първа точка да стане проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. Втора точка да стане – разяснителна кампания, защото така
или иначе излъчването на клиповете започна и трябва да одобрим
договорите. След което ще отразя преномерацията на останалите
точки.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Ако може, нова точка 5а или 6а – промяна в състава на ОИК –
Петрич. Да ме включите и в „Доклади по административни
преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам Ви в
„Доклади по административни преписки“.
РОСИЦА МАТЕВА: Предлагам проектоточки 1 и 2 да
отпаднат от днешния дневен ред, колегата Войнов изпрати проекта
за Методически указания, да можем да се запознаем на спокойствие
с тях, да изпратим нашите бележки и корекции, да ги обсъдим в
работна група и едва тогава, като малко по-готов продукт, с
предложенията на всички колеги, да влязат на обсъждане в
заседание. Мисля, че това би спестило и малко повече време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение? Аз също съм съгласна. До утре да си дадем срок,
всеки да върне бележки на колегата Войнов.
Колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
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Уважаеми колеги, внесох за разглеждане Методическите
указания, тъй като имаме горчивия опит с Методическите указания
за частичните местни избори, които бяха готови още преди две
седмици, че така или иначе не намерихме време да ги обсъдим
нормално, на работни групи и ги приехме три дни преди изборния
ден. Затова днес съм ги пратил по имейл на всички членове на
Централната избирателна комисия и трябва да има някаква
готовност все пак в обозримо бъдеще да ги приемем, тъй като от
районните избирателни комисии непрекъснато ми се обаждат и
питат кога ще станат готови Методическите указани. Ако, разбира се
колегите искат време да се запознаят, съм готов да го отложим, но не
трябва да го отлагаме просто за да има отлагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с точка 1 и точка 2 от проекта на дневен ред, за да вървим напред, ви
предлагам в срок до утре до обяд всички колеги, защото виждам, че
на всички са предоставени на мейлите, да върнат бележки на
колегата Войнов, защото поне това можем да правим дистанционно,
за да може той да ги отрази. Спорните моменти да останат само за
обсъждане и да може евентуално на утрешното заседание да
започнем да ги разглеждаме, дано да можем и да ги приемем или
най-късно в понеделник. Това е моето предложение към вас. Ако
докладчикът го възприеме? Добре.
Молбата ми към всички е, до утре, който има бележки – към
колегата Войнов. Ако няма бележки – ги внасяме в залата такива,
каквито ги е подготвил и така ги подлагам на гласуване.
По проекта на дневен ред, господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ако има точка „Разни“ да ме
включите в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Няма точка
„Разни“. Правим последна точка „Разни“.
ЛЮБОМИР
ГЕОРГИЕВ:
Тогава
в
„Доклади
по
административни преписки“ да ме запишете.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да Ви включа в
„Доклади по административни преписки“, а не в „Разни“? Добре.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: И в „Доклади по дела, жалби и
сигнали“ да ме включите, ако обичате.
РОСИЦА МАТЕВА: В „Доклади по дела, жалби и сигнали“
да ме включите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Други предложния има ли? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
дневен ред с направените изменения и допълнения.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, преди да преминем към дневния ред ще си позволя
един доклад да направя.
С вх. № НС-04-01-383-1 от 25 юни 2021 година сме получили
писмо от Постоянния секретар на Министерство на външните
работи, аналогично е с докладваното във вчерашния ден, че във
връзка с получената информация по чл. 16, ал. 2 с наш № от 20 юни
2021 година за лицата, които имат право да гласуват е установено, че
в масива от данни липсва информация за лицата, подали заявления
за следните записи в Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия, които фигурират на интернет страницата на
ЦИК. Писмото е в моя папка от днешно заседание, да видите кои са
местата.
Преди началото на заседанието съм възложила на
администрацията в спешен порядък да организира от
„Информационно обслужване“ да изискаме информация за
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липсващите записи, за да може незабавно да я предоставим на
Министерство на външните работи. В тази връзка ви предлагам с
протоколно решение да одобрим писмото до изпълнителния
директор на „Информационно обслужване“, с което изискваме
информация по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да
гласуват за местата Норич, Нотингам, Питърбъро и Тънбридж Уелс.
След което, като получим информацията, за да не го подлагам
отново на гласуване, тя да бъде изпратена с писмо и в електронен
вид на Министерство на външните работи с оглед изготвяне на
списъците за гласуване извън страната.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, преминаваме към точка 1: Проект на решение
относно регистрация на наблюдатели на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 1. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
г.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, във вчерашна папка е останал проектът, за
регистрация на наблюдатели от сдружение „Асоциация за лица,
търсещи или получили международна закрила“. Това е второ
заявление от тях, от 25 юни 2021 година. Асоциацията е
регистрирана с Решение № 305 от 24 юни 2021 година, сега са
подали списък, пълномощник, декларации на 11 лица. От
направената справка е установено, че 9 от тях отговарят на
изискванията, за 2 са установени несъответствия. Така че ви
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предлагам да вземем решение, с което да регистрираме 9
упълномощени представители на „Асоциация за лица, търсещи или
получили международна закрила“, те да бъдат вписани в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, по този проект на решение имате ли въпроси?
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение,
докладван от госпожа Матева.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, това Решение е № 330-НС от днешна дата.
Има ли следващ доклад? Ще се върнем след малко в тази
точка.
По точка 2, госпожо Стоянова, заповядайте.
Точка 2. Разяснителна кампания.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
В папка с днешна дата с мои инициали са окончателните
варианти на договорите. Лично съм ги прегледала, изчистила съм
всички несъответствия, които бяха основно от технически характер.
Моля, да ги прегледате, за да приключим с тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз ви предлагам
един по един да ги докладвате.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Започваме с договор с „БТВ МЕДИА
ГРУП” ЕАД. Договорът е със страни Централна избирателна
комисия и „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД. Предметът на договора е
уговорен в първа точка и е със срок от 26.06.2021 година до
11.07.2021 година. Приложение № 1 и Приложение № 2 към
договора са в папка от вчерашна дата, ако някой желае да ги
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погледне. Това са схемите за излъчване на клиповете. Нетната
стойност е в чл. 4, а чл. 6 е уговореното плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова, аз
имам въпрос. В началото на проекта на договор във връзка с
протоколно решение от 24 юни 2021 година – тогава, когато
одобрихме Медийния план се взе решение да се упълномощи
председателя да сключи договор със съответната дата.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, Протокол № 40. Да напиша ли
номера на протокола?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
решение на ЦИК по протокол от 24 юни 2021 година.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нанесох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След това в чл. 2
мисля, че крайният срок 11 юли 2021 година, ще има ли излъчване?
Ние не правим предизборна кампания, а разяснителна. До 11 юли –
да се коригира годината.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Коригирах я. Да напиша – до 10-ти
включително или до 11-ти юли да оставя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Оставете го така, но
годината коригирайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Коригирах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Къде са залегнали
допълнителните т.нар. бонусни клипове?
ЕЛКА СТОЯНОВА: В ал. 3 на чл. 4 – 115% от заявения брой
платени рейтинг точки, като страните се съгласяват, че бонусните
излъчвания се осъществяват въз основа на схема. Схемата е към
Приложение № 1 и Приложение № 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по този проект или някакви предложения за промени?
Ако няма, подлагам на гласуване за одобряване с протоколно
решение проекта на договор между Централната избирателна
комисия и „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД.
Моля, процедура по гласуване!
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Стоянова, продължете със следващия договор.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Следващият договор е в същата папка, с
„ИНВЕСТОР.БГ” АД. Те са телевизионен оператор по смисъла на
Закона за радиото и телевизията. Също в приложение е описана
схемата, по която ще бъдат излъчвани клиповете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да има и
аналогичния текст за протоколното решение на ЦИК – така, както
беше записано и в договора с „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Във връзка с протоколно решение на
ЦИК от 24.06.2021 година. Излъчванията са в Приложение № 1 и 2,
които са във вчерашна папка с мои инициали, тук са само
окончателните варианти на договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В този договор в
приложение е отразен срока за излъчване, така ли?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Не, не, в „Срок на договора“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не срок на
договора, периода на излъчванията – така, както беше в договора с
„БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД – от 26 юни до 11 юли, тук не виждам
такъв период от кога до кога ще се излъчват разяснителните
материали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Приложение № 2 и Приложение № 3 –
това са медия плановете за сроковете, датите и начина на
излъчването. В папка от вчера, в самия медиен план за
„ИНВЕСТОР.БГ“ е отразено – 26.06.2021 година до 11.07.2021
година, брой клипове, брой бонус клипове, общ брой клипове и
отдолу е дадено програмното време, в което ще се излъчват.
Отделно има Приложение № 3, което е за сайтовете на
„ИНВЕСТОР.БГ“ и там също е отразено 26 юни – 11 юли 2021
година и са публикувани всички сайтове, на които това ще бъде
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излъчено и в каква позиция. Мога да го запиша изрично в точка 3, не
е проблем според мен да добавим текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Според мен е добре
да се запише.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, че срокът на изпълнение се сключва
за предоставяне на рекламно време, рекламни площи от датата на
неговото подписване до изпълненията на задължения на страните по
настоящия договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: До 11 юли
включително.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, до 11 юли включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Съгласно приетите
медия планове, Приложения № 2 и 3 към договора.
Колеги, имате ли предложения по този договор?
Подлагам на гласуване за одобряване проекта на договор
между Централната избирателна комисия и „ИНВЕСТОР.БГ“ АД.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Госпожо Стоянова, последният договор.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Последният договор е с „НОВА
БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕООД. Този договор е тристранен, защото
едното е телевизията – така се нарича и в договора, а другото са
сайтовете към групата. „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕООД и
„Нет Инфо” ЕАД са от едната страна на договора. Нанасям датата на
протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Периодът е отразен.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Към този договор също има приложени
медия планове, Приложения № 1 и 2 от същия с посочения период,
времеви пояс на излъчване, брой излъчвания. Отделно има
приложения за електронната медия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по този проект на договор?
Подлагам на гласуване одобряване проекта на договор, който
да се сключи между Централната избирателна комисия, „НОВА
БРОУДКАСТИНГ ГРУП” ЕООД и „Нет Инфо” ЕАД.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Имате ли друг доклад в „Разяснителна кампания“.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Не.
Да докладвам, че днес до края на деня банерът с разяснителна
кампания ще бъде предложен в окончателен вариант и ще се
предприемат стъпки за промяна на корицата на сайта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Точка 1 – проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
г., има ли готова преписка? Няма. После ще се върнем.
Колега Войнов, заповядайте по точка 3 – машинно
гласуване, ако имате готовност.
Заповядайте
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, представям ви доклад с
вх. № ЦИК-06-06-320 от 26 юни. Докладът е от А.
К.
и
П.
Ж.
– външни експерти към Централната избирателна
комисия относно документите по точка 3.5, б. „г“ от Договор № 1 от
6 февруари между ЦИК и „Сиела Норма“ и по отношение на всички
необходими документи във връзка с точка 4.2 от същия договор.
Докладът е качен в моя папка. В точка 1 от доклада са описани
документите, удостоверяващи производството и вноса на
устройствата за машинно гласуване и собствеността върху хардуера
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и софтуера на машините, които „Сиела Норма“ е предоставила на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, Войнов,
извинявайте, че Ви прекъсвам. Това е доклада във връзка с приемане
изпълнението на работата на „Сиела Норма“ по Договор № 1 от 6
февруари в частта, която възложихме на техническите експерти.
Искам да информирам Централната избирателна комисия, че освен
на колегата Войнов този доклад е разпределен и на нашите
юрисконсулти, тъй като пък те имат ангажимент да изразят
становище по приемане на изпълнението по юридическата част на
договора. Така че ви предлагам, колеги, да се запознаете с доклада,
защото не е кратък. Колегата Войнов сега да не го докладва
подробно, а да ги гледаме в цялост с частта, която ще подготвят
нашите юристи, за да може да имаме обобщена информация по
всички клаузи на договора и когато се разглежда този въпрос, да
имаме пълната информация.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм, за запознаване, да го знаят
колегите входящия номер.
Продължавам.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-94
от 25 юни 2021 година. Писмото е от Държавна агенция
„Електронно управление“ и е относно удостоверяване на
съответствието и пълната идентичност на софтуера за произвеждане
на избори за народни представители на 11.07.2021 година.
Уведомяват ни, че за произвеждане на изборите за народни
представители на 11.07.2021 година се предвижда използването на
същия тип технически устройства за машинно гласуване, като тези,
използвани на 4 април 2021 година, а именно – технически
устройства за машинно гласуване, доставени по обществена поръчка
със съответния регистрационен номер, софтуер със съответната
версия, изписана в писмото, операционната система със съответната
версия и системния криптографски хеш, за които е извършено
удостоверяване на съответствието във връзка с изискванията на чл.

13
213, ал.3 от Изборния кодекс и изискванията на техническата
спецификация по обществената поръчка. Горепосоченият системен
криптографски хеш, заявяват от агенцията, гарантира пълна
идентичност на софтуера за провеждане на изборите за народни
представители на 11 юли с удостоверените технически устройства за
машинно гласуване за изборите на 4 април. Съобщават ни, че има
пълна идентичност на софтуера, тоест – удостоверили са
съответствието. Това го докладвам за сведение.
Във връзка с това имаме едно писмо с вх. № ЦИК-06-11-95 от
26 юни. Писмото е от „Сиела Норма“ и е в отговор на наше писмо, с
което им обърнахме внимание на електронната бюлетина за
гласуване извън страната, в която е оставен надписа
„Предпочитания, преференция“. Те ни пишат, че поради скъсените
срокове за изпълнение на дейностите по осигуряване на
модификацията на софтуера за произвеждане на изборите за народни
представители и особено сроковете за подготовка на машините,
предназначени за Район Чужбина не е възможно да се правят
никакви корекции по софтуера, включително и в тази част, която
касае визуализацията на бюлетината. Ако бъдат правени промени по
софтуера ще бъде необходимо да се извърши последващ одит на
софтуера, което не може да се вмести във времето, с което
разполагаме за подготовка на машините.
Това го докладвам във връзка с писмото от ДАЕУ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За сега за сведение
ви предлагам.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, просто да обясня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уточнихме кое
писмо къде е качено, докато се ориентираме в преписките, колеги.
Колега Войнов, във връзка с тези Ваши доклади, писмото на
Държавна агенция „Електронно управление“ и писмото на „Сиела
Норма“ във връзка с електронната бюлетина за гласуване извън
страната ви предлагам да се свържете с представител на ДАЕУ и на
„Сиела Норма“, ако имат възможност в днешния ден, по възможно
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най-бързия начин, да дойдат в Централната избирателна комисия.
Ако не могат в следващия час-два, да кажат кога им е първата
възможност, за да може с тях да обсъдим поставените въпроси и да
може ЦИК да вземе решение относно гласуването с машини извън
страната, организационната част на този въпрос да можем да решим,
защото Министерство на външните работи очаква нашето решение
кога ще може да бъдат транспортирани машините. Това е моето
предложение.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В такъв случай предлагам за сега да
прекъсна доклада в тази точка, за да организирам срещата, след това
ще продължа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги в точка „Машинно гласуване“, докато колегата
Войнов се свърже, ви докладвам във връзка с машинното гласуване,
с вх. № ЦИК-06-11-96 от 26 юни сме получили писмо от
изпълнителния директор на „Информационно обслужване“, с което
ни информира, че договорът за доставка на допълнителните машини
за гласуване е подписан между „Информационно обслужване“ и
„Смартматик“. Според графика за доставка машините се очаква да
бъдат доставени на 30 юни в склада на „Карго Партнерс“, където се
съхраняват и останалите 9 600 машини. Мисля, че във вчерашния
ден ви докладвах писмата, които са ни препратили от
„Информационно обслужване“ във връзка с транспортната схема, по
която ще се придвижват сухопътно машините от Холандия до
България и ще бъдат съпровождани от Министерство на вътрешните
работи. Писмото с транспортните схеми и изменението по тази
схема е с вх. № НС-00-624 от номер 1 до 4 включително.
Другият въпрос, който, колеги, трябва да обсъдим, сега ще ви
го докладвам само за сведение, защото по моя молба господин
Филипов ми го препрати. След като пристигнат машините има
товаро-разтоварни работи и в тази връзка с вх. № ЦИК-06-11-93 от
25 юни „Информационно обслужване“ са ни препратили единични
цени за товаро-разтоварни дейности за всичките 1 637 машини. Ще
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ви помоля да се запознаете и по-късно да обсъдим какво решение ще
вземем по отношение на организацията на въпроса с товароразтоварната дейност при приемането на машините.
В тази точка за сега са това моите доклади.
След като има готови решения за наблюдатели, госпожо
Стойчева, заповядайте, връщаме се към точка 1, колеги.
Точка 1. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с проектен № 353, която е в папката на колегата
Стоянова, може да се запознаете с проект на решение относно
регистрация на сдружение „Институт за политики за развитие“ за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11
юли. Същото сдружение е регистрирано с Решение на ЦИК № 292 за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители. Към
заявлението са приложени: пълномощно от представляващия
сдружението Емил Мечикян в полза на Димитрина Александрова;
пълномощно от Емил Мечикян в полза на четири лица,
представители на сдружение „Институт за политики и развитие“;
декларации по образец за всяко едно от лицата; списък с имената и
Единния граждански номер.
От извършената проверка от „Информационно обслужване“,
която е получена на 25 юни в Централната избирателна комисия се
установява, че от приложения към заявлението списък към датата на
регистрацията 3 лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, за 1 лице са установени несъответствия. Като взе предвид
изложеното предлагам Централната избирателна комисия да вземе
следното решение: регистрира като наблюдатели 3 (три)
упълномощени представители на сдружение „Институт за политики
и развитие“, както следва, посочени са в списъка. На регистрираните
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наблюдатели да се издадат удостоверения и да се впишат в
регистъра за публикуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По проекта,
докладван от колегата Стойчева, имате ли въпроси? Подлагам на
гласуване проекта на решение така, както беше представен.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, това Решение е с № 331-НС.
Имате ли друг доклад? Не.
Друг има ли решение за наблюдатели? Няма на този етап.
Преминаваме към точка 4 – доклади по дела, жалби и
сигнали.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Съвсем кратък доклад. Във връзка с вчерашното докладвано
разпореждане от Благоевградска прокуратура, Териториално
отделение – Сандански, за извършена проверка по чл. 145 от Закона
за съдебната власт в моя папка от днешна дата има приложен проект
на писмо до ОИК – Кресна. Моля да го погледнете и да гласуваме
проекта на писмото, за да бъде изпратено до ОИК – Кресна колкото
може по-скоро, за да изпратят необходимата обратна информация.
Писмото е предложение № 478.
Оттеглям си доклада, трябва да предоставя проекта за
подпис, доколкото разбирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг
доклад в тази точка?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам друг доклад в тази точка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик, госпожа Стойчева я няма, господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има проект за решение по жалба от господин Л.
Д.
срещу Решение № 51 на РИК – Монтана. Ставаше въпрос за
разпределение на ръководни функции там. Цялата преписка по
жалбата е в моя папка от 20-ти. Но в тук в случая ви предлагам този
проект на решение, за да припомня какво е станало на 20-ти. С
протоколно решение решихме да изпратим потвърждение на
жалбата до коалиция „ГЕРБ-СДС“, тъй като от пълномощните,
представени към жалбата, не можеше да се направи извод дали има
представителна власт жалбоподателят. Изпратихме писмо, което е
във вътрешна мрежа, описана е ситуацията какво е станало. Не
получихме потвърждение, поради което предлагам да оставим
жалбата без разглеждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от колегата Чаушев, имате ли предложения или въпроси?
Подлагам на гласуване проекта на решение, докладван от
господин Чаушев.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – 1 (Йорданка Ганчева)
Колеги, това Решение е с № 332-НС.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Гласувах „Против“, защото считам,
че създаваме разнопосочна практика за някои решения, които са
свързани с назначаване на СИК. Въпреки че няма надлежно
упълномощаване ние възприемаме подадените жалби със сигнали за
нередности при назначаване съставите на секционните избирателни
комисии и правим контрол на тези решения, въпреки ненадлежното
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упълномощаване. А сега – да, съгласна съм, че от формална гледна
точка не е постъпило, но ние така и не извършихме контрол за
законосъобразност в случая, както постъпихме в два случая,
доколкото се сещам, до настоящия момент, което показва
разнопосочност в практиката на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Ципов, в
точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка от днес има проект за решение
относно жалба от Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за
народен представител от ПП „Свобода“ срещу Решение № 64-НС от
23 юни 2021 година на РИК – Деветнадесети изборен район –
Русенски. Централната избирателна комисия по постъпила жалба, с
вх. № НС-10-266 от 26 юни от Венцислав Атанасов Ангелов, като
кандидат за народен представител от листата на ПП „Свобода“,
регистриран в Деветнадесети изборен район – Русенски. С жалбата
кандидатът оспорва Решение № 64 на районна избирателна комисия,
с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал 3 и 4 от
Изборния кодекс относно агитационни материали – голям плакат,
поставен на бул. „Липник“, като същият агитационен материал е
поставен и на площад „Свобода“ пред съдебната палата в гр. Русе.
Във връзка с предишна жалба на същото лице е произнесено
решение на РИК – Русе, както и с писмо на общинската
администрация – Русе е указано на лицето, че не трябва да бъдат
нарушавани изискванията на чл. 183, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс,
наредба на Общински съвет – Русе, както и заповед на кмета на
община Русе за местата, на които могат да се поставят агитационни
материали. В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе е
незаконосъобразно и немотивирано, като го оспорва изцяло. Според
него актът не е връчен, както и не е бил уведомен за основанията за
издаването му. Жалбоподателят твърди, че в решението на РИК не
са посочени мотиви, че с поставянето на агитационни материали е
застрашил живота и здравето на гражданите, нито пък е създал
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пречки за движението по пътното платно от страна на участници в
него. Също така посочва, че от страна на община Русе не е имал
възражения за поставяне на агитационни материали, както и за
провеждане на мероприятия на същите места, където са поставени
материалите. Същевременно възразява, че РИК – Русе не е
компетентна да се произнася за нарушение по Закона за събранията,
митингите и манифестациите, както и че в решението на комисията
не е посочена разпоредбата, с която се налага административно
наказание за нарушенията на изискванията на чл. 183, ал. 3 и 4 от
Изборния кодекс. Моли за отмяна на решението, като
незаконосъобразно.
Колеги, от тук насетне предлагам на вниманието ви да се
запознаете с мотивите за проекта на решение, които са следните: че
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима,
като е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес,
предвид качеството му на кандидат за народен представител, като в
качеството си на жалбоподател подава тази жалба срещу подлежащ
на обжалване акт на РИК в съответния изборен район и че по
същество намираме жалбата за неоснователна поради следните
съображения. В решението на РИК – Русе е отразено, че е извършена
проверка на място, с която се констатира, че посочените, като
агитационни материали, действително са поставени на цитираните
места, плакатите са поставени в нарушение на разпоредбите от
Изборния кодекс, както и на съответните места, които не са
регламентирани в заповед на кмета на община Русе, с което се
създават предпоставки за застрашаване живота и здравето на
гражданите, както и за безопасността на движението по пътищата.
Видно от решението на РИК – Русе посочените в жалбата
агитационни материали са в нарушение на чл. 183, ал. 3 и 4 от
Изборния кодекс и следва да бъдат премахнати. Констатираното
нарушение води до осъществяване на състава по чл. 480 от Изборния
кодекс, тъй като посоченото в плаката лице е кандидат за народен
представител и провежда предизборната си агитация в нарушение на
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забраната да използва агитационни материали, които могат да
застрашат живота и здравето на гражданите и безопасността на
движението. Централната избирателна комисия приема, че изводите
на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни.
Предвид горното предлагам на вниманието ви следното
решение със следния диспозитив: отхвърля жалбата на Венцислав
Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата
на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети изборен район –
Русенски, срещу решение № 64-НС от 23.06.2021 г. на Районна
избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: По отношение на диспозитива мисля, че
правилното е „потвърждава решението“, тъй като имаме жалба
срещу решение на РИК.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Приемам направената бележка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли въпроси, предложения по текста?
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
решение, докладван от колегата Ципов.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Благодаря.
Колеги, това Решение е с № 333-НС.
Имате ли друг доклад?
КРАСИМИР ЦИПОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.

21
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба с вх. № НС23-404 от 25 юни 2021 година, изпратена по електронна поща на
Централната избирателна комисия. Тя е подадена от Николай
Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция с
посочено удостоверение за регистрация като наблюдател. Обжалва
се заповед на госпожа Фандъкова във връзка с определени места за
поставяне на агитационни материали, но жалбата е адресирана до
РИК – 24 и с копие до ЦИК, така че ви я докладвам за сведение и за
информация на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е допълнителна резолюция от
Върховна административна прокуратура, отдел „Надзор за
законност“ по прокурорска преписка 301 от 2021 година. Преписката
е образувана по сигнал на господин Л.
Ц.
. Той писа
много пъти и до Централната избирателна комисия, както и на
мейли на членове на Централната избирателна комисия изпращаше
неговите мнения, становища във връзка с машинното гласуване. В
момента Върховна административна прокуратура ни уведомява, че с
тази допълнителна резолюция потвърждава формираните изводи, че
първо – се касае за строго специфични и тясно специализирани
проблеми, второ – че правните последици са пряк резултат от
действията на оправомощен орган, който не може да бъде изместван
от Върховна административна прокуратура, в смисъл Централната
избирателна комисия, този орган, и спрямо който Върховната
административна прокуратура не упражнява административна власт.
Иначе поясняват, че във ВАП е извършено допълнително проучване
и след проверка на интернет страницата на Държавна агенция
„Електронно управление“, БИМ и БИС е открита информация за
методиката, която е одобрена за удостоверяване на съответствието
на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с
изискванията на Изборния кодекс, актуализирана е тази методика,
която е била приета за предходните избори и в тази ситуация, както
казах, се потвърждават формираните изводи от предходната
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резолюция на Върховна административна прокуратура. Така че ви
предлагам тази резолюция за информираност и за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, в точка 4 има ли други доклади?
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с вх. № НС-22-21-26 от 25 юни в Централната
избирателна комисия е получен сигнал от С.
Б.
Т.
,в
който се твърди, че Съдебната палата в София е превърната в
агиттабло на четири партии, като партийните знамена на
„Демократична България“, „Изправи се БГ“, „Има Такъв Народ“ и
партия „Възраждане“ са окачени върху металната ограда на главния
вход на Съдебната палата, за което прилага и снимки с дата 25 юни и
това става в разгара на предизборната кампания.
Колеги, предлагам този сигнал, заедно с приложените към
него снимки, да бъде изпратен по компетентност на Районна
избирателна комисия – 24 – София за предприемане на действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на колегата Стойчева?
Подлагам на гласуване нейното предложение за изпращане
по компетентност на Районна избирателна комисия – 24 район –
София.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Имате ли друг доклад?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
останаха ли Ви доклади в точка „Машинно гласуване“?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.

23
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
на точка 3 – машинно гласуване.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-06-11-79 от 25 юни. То е от „Информационно
обслужване“ и е в отговор на наше писмо, в което ги бяхме
помолили да ни предоставят секциите, в които на последните избори
на 4 април са гласували над 449 избиратели. Те са ни изпратили една
таблица, която е качена в моя папка от днешно заседание, може да я
видите, екселска таблица, озаглавена „секции с две машини,
11.07.2021 г.“. Оказва се следното нещо. Секциите над 499
избиратели, в които са гласували на последните избори на 4 април,
са 712. Обаче таблицата дава възможност да се селектират и други
възможности за образуване на секции и така, ако сметнем секциите
над 440 избиратели, в които са гласували на 4 април, това са 849
секции. А избирателните секции, в които са гласували над 430
избиратели на 4 април, са 1 026. Така че това са възможните числа,
около които може да се обединим за секции, в които да има две
машини за гласуване.
Преди да почнем дискусия по този въпрос искам да ви
уведомя, че до сега имаме 9 401 машини за секциите в страната, в
които трябва поне по една машина да има. За секциите извън
страната – 421 машини и 188 машини, които ще ги използваме утре
и другата седмица на частичните местни избори. Така че това са
общо до тук 10 010 секции. Така, че за да се вместим в числото
11 100 машини, които по договор имаме възможност да бъдат
обслужени, върху някои от тези три числа трябва да се спрем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Аз си мисля, че ние по договор имаме разделено уговорено
логистично обслужване и техническо обслужване за частичните
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местни избори и за изборите на 11 юли и само за изборите за 11 юли
са определени 11 100. Тези до 200 в частичните местни избори са си
отделно. Така че моето предложение е да отидем на другата
възможност, а именно в секциите, както колегата Войнов ги сметна
одеве, с гласували над 420 избиратели, това са 1 208 секции, плюс
421 машини за извън страната, плюс 9 401 секции, в които
задължително трябва да има по една машина, стават 11 030.
Предлагам към това число да се ориентираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Имам малко по-различно предложение.
Моля да ме чуете преди да обсъждаме до колко да слязат. Накратко,
предложението ми е да поискаме информация за всички секции с
над 350 избиратели, намиращи се в села, да видим какъв е техния
брой. Без да разполагам с точните данни аз съм почти убеден, че
можем да обхванем всички селски секции с над 350 избиратели. А
при градските числото ще скочи с десетина избиратели нагоре.
Предлагам го, защото образователното равнище в градовете и селата
е доста различно и секции с по-малко избиратели в селата са порискови, отколкото секции с повече в града. Да приложим един
такъв двоен подход. Имаме машини, с които можем да го направим.
Самите тестове, които правихме ясно показаха силна зависимост
между образованието и скоростта, с която се гласува на машината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Говоря само за втора машина, не за
липса на устройство за гласуване.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Възразявам в Централната
избирателна комисия в условията на публичност и прозрачност да
въвежда образователен ценз и да обсъжда въобще такава
възможност като критерии за разграничение. Считам, че това е
дискриминационен критерий. Още повече, законодателят нито с
последните, нито с които и да било изменения възприе
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образованието на избирателя като някакъв критерий в Изборния
кодекс. Така че аз лично предлагам дори да не го дискутираме това
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Реплика.
Категорично не съм съгласен с такава интерпретация.
Обсъждаме въпроса къде да се сложи втора машина в секцията.
Изобщо не обсъждаме въпроса да бъдат лишени от право да гласуват
с машини секциите в по-малки населени места. Ако разсъждаваме по
този начин, по който разсъждава колежката Ганчева, би трябвало да
решим, че и слагането на втора кабинка за гласуване, ако има
опашка от избиратели, е дискриминационна, ако при положение, че
не сме сложили навсякъде втора кабинка. Хайде малко със здрав
разум да решаваме такива въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако твърдите, че аз имам нездрав
разум, това не е Ваша работа какъв е моят разум и да му давате
оценки.
По отношение същината на дискусията считам, че въведеният
от Вас критерий, съдържащ се във Вашето предложение, въвежда
образователен ценз. Правилно съм чула и съм разбрала, ако не е така
– поправете ме, ако не – ще направим справка със стенографския
протокол, че Вие казахте, този критерии да изследваме в селските и
градските секции с оглед образованието и с оглед образователния
ценз и че на едното място се справят по-добре, на другото, видите
ли, се справят по-зле. Така че аз това не приемам. А иначе знам,
колега Томов, участвам на заседанието, както е видно от взимането
на думата и в дискусията и знам кой въпрос обсъждаме, дотолкова
ми стига разума.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, аз си мисля, че тази дискусия, всеки може да си
изрази мнението, предложението и възможността, която ни дава
броя машини, както и договора, който сме сключили за логистика и
техническо обслужване, а именно в секциите, в които са гласували
над 420 избиратели на изборите на 4 април, ще даде възможност
спокойно във всички видове секции да гласуват избирателите,
когато са поставени по две машини, тъй като на машина се падат по
220, грубо, избиратели да гласуват. Двеста и двадесет избиратели за
целия изборен ден ще могат да гласуват абсолютно спокойно без
никакво напрежение, когато има поставени две машини, независимо
какви са избирателите, къде се намират секциите, виждали ли са
машина преди това, гласували ли са на машина преди това или не.
Така че ми се струва, че този критерий е добър за определяне на
мястото и броя на секциите, в които да поставим втора машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Госпожо Матева, проблемът разбира се
няма да е в секциите, където сме поставили две машини. Ако
възникне проблем, той ще възникне в секциите, които са близо до
числото 220, но няма втора машина. Аз си мисля за това, че е повероятно да възникне такъв проблем там, където има повече
възрастни хора и хора с ниско образование, затова и поставих така
въпроса. За мен съществува по-голяма сигурност, ако ние направим
това разделение за това, че ще осигурим на всички нормални
условия да гласуват.
По отношение на спора дискриминационно ли ми е
предложението, повече няма да отговарям. Който ни слуша, може
сам да си направи изводи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Малка бележка.
Цялата операция с машините е изборно инженерство, да не
добавяме още елементи, още елементи, още елементи, да можем да
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изпуснем който и да е, защото Вие сам признавате, че хората на
възраст и пр. в селата ще имат по-големи трудности. Идеята е как да
ги улесните, след като вече сте ги затруднили.
Благодаря.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз не виждам с какво съм ги затруднил
аз. Предлагам вариант, който според мен ще ги улесни, затова го
предлагам.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Дуплика.
Преди този вариант има друга предпоставка и Вие знаете
каква е тя, че трябва да се гласува само с машини и това се случва в
Африка, не може да се случва в Европа.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това е закон.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Какво е Африка и как се гласува в
Африка? Това си е негов проблем. Да, може и Южна Америка,
разбира се всички, които знаят какво е машинно гласуване знаят, че
това се прави в условни и национални общности политически от
африкански и латиноамерикански тип.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Както и в Калифорния, която сигурно е
много изостанал щат.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Разбира се имаше един такъв
запален привърженик дето казваше, че никъде не бил виждал
едновременно да има машинно и хартиено. И аз толкова много се
бях възмутил, че казах – дайте да му платим билета да отиде до
Америка да види.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Всички знаем, че нямаме правомощия
да променяме законите, а трябва да ги спазваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да се върнем на
докладчика?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз направих предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Има
две
предложения. Едното е на докладчика.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз подкрепям колежката Матева – над 420,
даже ако трябва да сме точни – над 419 да бъде, тоест – 420
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включително, тогава са 1 208 секции, в които ще има необходимост
от две машини. В момента ние сме утвърдили 9 401 секции, в които
ще има машини. Ако приемем принципа в секциите, в които на
последните избори на 4 април са гласували над 419 избиратели в
тези секции да има по две машини, тогава стават 1 208 такива
секции или общо броят на машините ще бъде 10 609 машини в
страната.
РОСИЦА МАТЕВА: Общо машините ще бъдат 11 030 за
изборите на 11 юли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме две
предложения: на докладчика, допълнено с предложение на госпожа
Матева, второто предложение – на колегата Томов.
Колеги, подлагам ги на гласуване по реда на тяхното
постъпване.
Подлагам на гласуване предложението на господин Войнов с
направеното изменение по него.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – 2 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева).
Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство.
Следващото няма да се гласува.
Колега Войнов, имате ли друг доклад в тази точка?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.
Уважаеми колеги, във връзка с предоставените вчера данни
за формата на изходния файл за седемте общински избирателни
комисии, в които ще се проведат частични местни избори, по
написаните две писма вчера до „Сиела Норма“ и до
„Информационно обслужване“ имаме отговори. От „Сиела Норма“
ни изпращат запечатан плик, съдържащ паролата за разчитане на
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данните, предадени на ЦИК на 25 юни. Предлагам пликът с паролата
да се съхранява в касата на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Войнов и тази парола да се
съхранява в касата на председателя.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Другото писмо, което получихме от
„Информационно обслужване“ е в отговор на наше писмо. Пишат
ни: „Информираме ви, паролата от „Сиела Норма“ е получена от нас
на 25 юни в 12.20 часа“. За сведение.
Искам да уведомя комисията, че вчера получихме от
„Информационно обслужване“ 421 комплекта със смарт карти за
секциите извън страната. Те са приети от „Информационно
обслужване“ с приемо-предавателен протокол, вх. № ЦИК-06-11-90
от 25 юни и са предадени съответно на „Сиела Норма“ с приемопредавателен протокол, вх. № ЦИК-06-11-98 от 26 юни.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-502 от
25 юни. Писмото е от РИК – Монтана и с него ни уведомяват, че не
могат да осигурят присъствие на членовете на СИК по общини
преди 16.00 часа на 10.07.2021 година и ни молят да съобразим това
обстоятелство при изработване на транспортните схеми за доставка
на машините. Това е обсъдено с ръководствата на МВР, Районна
прокуратура – Монтана и Окръжна прокуратура – Монтана.
Предлагам да изпратим писмото от РИК – Монтана на „Сиела
Норма“ за съобразяване при изготвяне на транспортния план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Войнов да изпратим писмо
до „Сиела Норма“, да препратим предложението на РИК – Монтана
за съобразяване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: С вх. № НС-15-493 от 24 юни от РИК – 26,
информация, кога ще бъдат приети Методическите указания за СИК
за изборите за народни представители, кога ще бъде проведено
обучението на членовете на РИК от Централната избирателна
комисия и дали е възможно да получат няколко тестови машини,
които можем да носят по обучения, ще има ли техник на фирмата с
тях по време на обученията? Вече стана въпрос, че в неделя ще
бъдат готови демо версиите и ще бъдат изпратени по районните
избирателни комисии, а за Методическите указания вече говорихме
днес. Така че – за сведение това писмо.
Писмо ЦИК-06-11-87 от 25 юни от МВР. Във връзка с
предоставен списък на лица от „Сиела Норма“ ни информират, че е
извършена проверка, при която не са установени данни за наличието
на криминални прояви. За сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-2112 от 23 юни. Писмото
е от Ц.
П.
, който се интересува как ще бъдат доставени
машините за гласуване до САЩ и Канада, ще има ли разяснителна
кампания, работи ли се за избягване на проблеми, като тези във
Велико Търново. Завършва с това, че ще е благодарен, ако
отговорим на въпросите му.
Предлагам да отговорим на господин П.
, като го
информираме, че Министерство на външните работи ще достави
СУЕМГ до всички избирателни секции извън страната, които са
определени за машинно гласуване и че ЦИК организира и провежда
чрез средствата за масово осведомяване разяснителна кампания,
включително и относно машинното гласуване.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението за отговор до избирателя, който ни е отправил това
запитване?
Подлагам на гласуване изпращането на отговор със
съдържанието, което предложи господин Войнов. Може би само да
добавите – Министерство на външните работи и дипломатическите и
консулските представителства, като междинно звено.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – 2 (Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-15-481 от 21 юни. Писмото е от РИК – Враца и с него ни
информират, че от „Сиела Норма“ са се свързали с тях по телефона и
им предлагали провеждане на обучение във връзка с машинното
гласуване. Молят за нашето становище във връзка с провеждане
обучението на СИК. Предлагам да изпратим писмо до РИК – Враца,
което да ги уведомим, че ЦИК не е давала указания на „Сиела
Норма“ за провеждане на обучения, обученията на секционните
избирателни комисии следва да се проведат след публикуване на
Методическите указания за СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращането на писмо до Районна избирателна
комисия – Враца с копие до „Сиела Норма“ АД.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Писмо с вх. № ЧМИ-23-4 от 24 юни.
Писмото е от Държавна агенция „Национална сигурност“.
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Уведомяват ни, че нямат възражения по предоставения за проверка
списък на служители на „Информационно обслужване“, които ще
работят на изчислителния пункт за частичните месни избори на 27
юни и за изборите на 11 юли 2021 година. За сведение.
Следващото писмо е с № ЦИК-06-11-75 от 24 юни, пак от
Държавна агенция „Национална сигурност“, нямат възражения по
предоставения за проверка списък на 12 лица от екипа на „Сиела
Норма“, които ще работят в склада на „Карго Партнерс“ на
частичните избори на 27 юни и на изборите на 11 юли 2021 година.
За сведение го докладвам.
Уважаеми колеги, тук за съжаление имаме няколко писма от
„Сиела Норма", с които ни изпращат поправените версии на
обучителните материали, които са изготвили за частичните избори.
Това са вх. № ЦИК-06-11-83, допълнително ни предоставят
изисканите данни, записани на CD носител, обучителен клип за
избиратели; № ЦИК-06-11-83 от 25 юни, предоставят ни записан на
CD носител обучителен клип за членовете на СИК и разпечатка на
информационната листовка за членове на СИК. Писмата са качени в
моя вчерашна папка; вх. № ЦИК-06-6-319 от 22 юни, предоставят на
нашето внимание разработения от тях за частичните местни избори
макетен интерфейс на машината за гласуване, за което също стана
въпрос предишните дни. Така че ги докладвам за сведение.
Няколко писма за сведение.
Писмо с вх. № НС-22-2082 от 21 юни от Д.
Д.
.
Според него по-добре е да се гласува с електронен подпис вместо с
машина. За сведение.
Писмо с вх. № НС-05-116 от 22 юни от РИК – 16 – област
Пловдив. Пишат ни във връзка с демо версия на машини за
гласуване, стана въпрос за тях.
Писмо с вх. № НС-15-486 от 22 юни от РИК – 17, които искат
машини с демо версия.
Писмо с вх. № НС-22-2080 от 21 юни от Б.
К.
,
който споделя, че на 4 април, поради използвания дезинфектант на
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машините екранът е бил зацапан и трудно се гласувало с него.
Изяснен е въпроса, дезинфектантът, който е раздаван за 4 април не е
предписания от производителя. Знаем, че от производителя е
предписано да се използва етилов алкохол 75%, така че
предполагам, че това ще бъде използвано на сегашните избори, няма
да се използват други добавки към този дезинфектант.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, ние
имаме ли информация какъв дезинфектант ще се използва сега? Аз
мисля, че такова писмо не е постъпвало в Централната избирателна
комисия и може би трябва да потърсим отговор на този въпрос.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Само мога да докладвам това, което на
изборите преди 4 април имахме – официално писмо от
производителя, че единственият дезинфектант, който е безвреден за
машините е етилов алкохол 75%. Това беше съобщено на
Министерство
на
здравеопазването
доколкото
знам.
Дезинфектантът, който бяха осигурили имаше някаква добавка,
която зацапваше екрана. Така че ясно е какъв дезинфектант трябва
да се използва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, ще
Ви помоля това писмо да го имаме предвид за изборите на 11 юли.
Аз мисля, че по здравния протокол, както го наричаме, на министъра
на здравеопазването, който ни е предоставен на 16 юни, Централната
избирателна комисия трябва да вземе решение какви ще са
правилата за спазване на този протокол и в решението, което ще
вземем изрично да запишем вида дезинфектант, както посочихте, за
да няма проблеми този път, каквито е имало в изборите на 4 април.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с № НС-22-2-38 от 26
юни от И.
Б.
. Пише ни, че най-горещо ни моли пак
относно преброяването на разписките да помислим, ако искаме
изборите да са честни. Без да се проверят разписките и сравнят с
машинния протокол членовете на СИК ще подпишат наизуст. Това
за съобразяване при обсъждане на Методическите указания.
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Писмо с вх. № НС-22-2072 от 21 юни от Е. К.
относно
Решение № 246 за изработка и доставка на хартиени бюлетини.
Пише: „неспазване върховенството на закона“, не мога да разбера
какво има предвид. За сведение го предлагам.
Писмо с вх. № НС-22-2065 от 21 юни от Р.
И.
.
Пише ни, че три седмици преди вота в разгара на кампанията всеки
ден съобщават новини от ЦИК, имаме много добра разяснителна
кампания, ни казва. Обръща ни внимание, как се процедира, ако
човек застане пред машината за гласуване и си извади телефона или
лист хартия от джоба. Мисля, че това няма нищо общо с закона и
Методическите указания, така че също за сведение го предлагам.
Следващото писмо е с вх. № НС-22-2022-1 от 21 юни, отново
от Л.
Ц.
, който отново е изпратил писмото до трите
агенции, удостоверяващи съответствието и до други органи. Отново
обръща внимание върху машините за гласуване, че били с интернет.
Отново докладвам за сведение.
Писмо е с вх. № НС-22-2119 от 24 юни, отново от Л.
М.
. Отново обръща внимание, според него имало грубо
неизпълнение на договора за обществена поръчка. Отново пише, че
„Смартматик“ не е случайна фирма, относно доставените 9 600
машини според него има неизпълнение на старата обществена
поръчка. Предлагам – за сведение.
За сведение писмо от 24 юни – № ЦИК-06-11-78 от „Сиела
Норма“. Обръщат ни пак внимание за бюлетините за Район
Чужбина, че трябва да бъдат получени комплекти смарт карти за
тях. Смарт картите, както докладвах, вече са получени. За сведение.
С това приключих доклад в „Машинно гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, във
Вашата папка е и доклада на нашите юрисконсулти. С вх. № ЦИК06-6-321 от 26 юни по приемане изпълнението на Договор № 1 от 6
февруари в началото на заседанието докладвахте доклада, който
техническите експерти са предоставили. Колеги, аз ви предлагам
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всички да се запознаем с докладите на юрисконсултите, в папката на
колегата Войнов са и двата доклада.
Другият номер, колега Войнов, Ви моля да припомните на
колегите, за да може всички да се запознаят.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Файлът е над него, № 06-6-320_001.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, смятам, че
в утрешния ден трябва да разгледаме докладите, за да може да
вземем своето решение в тази част.
Колеги, в точка „Машинно гласуване“ ще ви докладвам
писмо с вх. № ЦИК-00-236 от 25 юни. Уведомили са ни, че от 9 март
новият председател на Български институт по метрология е госпожа
Снежана Спасова. Вероятно сме изпратили писмо до предходния
председател. Ако така е станало – се извиняваме, ако сме причинили
неудобство.
Колеги, преминаваме към точка 5 – доклади по
административни преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, първо – за
последващо одобрение ще ви помоля да гласуваме и да одобрим
изпащането на писмо до главния секретар на Народното събрание с
изх. № НС-02-81 от 25 юни във вътрешната мрежа, може би вчера е
публикувано писмото, във връзка с ползването на помещение и зали
в Източното крило, с които да се обезпечи работата на Централната
избирателна комисия, включително по изграждането на
изчислителен пункт и пункт за приемане на данните от гласуването
извън страната и съответните документи, както и помещение за
лекарски екип. Тъй като ние самите се помещаваме в Източното
криво е необходимо да ни предоставят схема с пунктовете с дежурни
служители от НСО, за да може да се осигури ограничен достъп до
Централната избирателна комисия по време в този предизборен
период. Както и в деня на изборите и приемането на документите от
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РИК-овете за това да ни представят такива схеми на тези дежурни
пунктове, както и да поискаме възможност за ползване на паркинга
пред Източното крило, включително за пристигащите автомобили на
районните избирателни комисии и придружаващите ги МПС-та на
Министерство на вътрешните работи.
Моля за последващо одобрение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, чухте доклада на колегата
Солакова. Някакви становища? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за последващо одобрение на
доклада.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам за
сведение, че председателката на РИК – Добрич ми се обади, че имат
проблем с община Балчик във връзка с издадена заповед на кмета на
общината от 25-ти, че заявления, чийто срок по закон изтича на 26ти, се приемат до 25-ти – 17.30 часа. В тази връзка Районната
избирателна комисия – Добрич даде указания на кмета на община
Балчик, имаше дежурни служители, които да приемат съответните
заявления и в РИК – Добрич, и в община Балчик беше получено
нашето писмо с указания за осигуряване на дежурство. Виждате
писмото по електронната поща. Районната избирателна комисия –
Добрич ни уведомяват, че са дадени указания за крайния срок за
приемането на тези заявления до 17.30 часа на 26-ти. Затова ви го
докладвам за сведение.
По същия начин сме получили по електронната поща в
Централната избирателна комисия за това, че в район „Илинден“
няма дежурни и съответното звено ЕСГРАОН и „Деловодство“ не
работи. В момента се извършва проверка, ще ви докладвам по-късно
резултата от тази проверка, за да може да се използва последно до
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17.30 часа, гражданите да не бъдат ощетени. От администрацията се
свързват с районна администрация „Илинден“.
Докладвам ви писмо, което сме получили от община Каварна
за смяна на адрес на секционна комисия, но аз си мисля, че господин
Войнов по тази преписка изпрати уведомление до „Сиела Норма“.
Оригиналът е при мен, ще предам на колегата Войнов, за да може да
се изпрати уведомлението до „Сиела Норма“.
Колеги, на този етап за сведение ви докладвам още едно
писмо. От администрацията на Министерски съвет са ни
предоставили графика за транспортиране на изборните книжа. В
случая от Печатница „Демакс“ изборните книжа ще бъдат предадени
заедно с отпечатаните от печатницата бюлетини.
Това е на този етап.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, заповядайте в тази
точка „Доклади по административни преписки“.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-304-21 от 25 юни. Това
са грами, препратени от Министерство на външните работи,
включително виждам, че са ни препратили и списъци на лица,
заявили да гласуват извън страната, както и заповеди за изменение
на адреси в тази част.
Първата грама е относно съгласие за разкриване на
избирателни секции извън дипломатическите представителства в
Осло. Сочат, че е завършена процедурата по предоставяне на
съгласието. Ще предоставя на сътрудниците за обобщаване там,
където е необходимо. В частта със заповедите за изменения
предлагам отново да се сравнят в администрацията, да се публикуват
на нашата интернет страница, както е съгласно предходното ни
протоколно решение и копие в тази част на колегата Войнов, като
ръководител на „Машинно гласуване“ с оглед, както вчера, ако се
наложи – някакво сравнение, изменение и пр. във връзка с
осигуряване на машинното гласуване.
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Това са моите предложения по тази преписка. Ако прецените,
че трябва да ги гласуваме, имаме протоколни решения в този смисъл
отпреди, просто да ги приложим. Както прецените.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре, колега Ганчева. Тоест, Вие ще
напишете резолюция в този смисъл.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.
РОСИЦА МАТЕВА: Други доклади?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Имам.
Докладвам № МИ-15-186-2 от 25.06.2021 година. Освободен
член на Общинска избирателна комисия – Кресна пита дали са му
прекратени пълномощията. За сведение и за прилагане към
преписката. Уведомен е колегата по телефона.
Колеги, моля да се запознаете с преписка НС-04-01-386 –
това е във връзка с разглеждано от нас заявление за достъп до
обществена информация, като него ще го върна на доклад, заедно с
другите отговори и цялото заявление, след като мине през
съответната комисия. От другото, трето лице, все още не е получен
отговор.
Това са моите доклади, госпожо председателстващ, към
момента.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колега Стоянова, в „Доклади по административни
преписки“?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да.
В моя папка с днешна дата докладвам писмо с № НС-06-449
от 25.06.2021 година. Община Поморие ни уведомяват за отворено
помещение, в което се съхраняват изборни книжа. Прилагат заповед
на кмета на общината за определяне на комисията, заповед за
помещението за съхраняване торби с бюлетини от изборите от 4
април, протокол от 17.06.2021 година за отваряне на помещението и
изваждане на оставените за съхранение там резерви, както и всички
останали неща, които не са предадени в секционните избирателни
комисии. Докладвах за сведение.
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Следващото, което искам да докладвам в тази точка е НС-222134, получено по имейл писмо от Т.
В.
относно
демонстрационно излъчване на машинно гласуване по телевизията и
интернет. Този подател на това писмо смята, че е крайно време да се
вземат мерки да се излъчи клип със стъпките за работа с машините
за гласуване, това ще увеличи значително капацитета и
запознаването на населението с ползването на вотматите, както е
нарекъл машините, ще допринесе много за улесняването на хората
дори до най-отдалечените точки на страната чрез такова
демонстрационно излъчване. Предлагам отговор накратко с това, че
днес започва разяснителната кампания на Централна избирателна
комисия и такива клипове ще бъдат излъчвани.
Нямам други доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров, в
точка „Доклади по административни преписки“.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
И двете преписки, които докладвам са за сведение. Първата е
НС-06-452 от 25.06.2021 година. С нея Ивелин Савов – кмет на
община Никопол ни изпраща документите по отваряне на
помещението. Конкретният повод е искане на Районното управление
да получи копие от избирателния списък на гласувалите лица в
секция № 2 в град Никопол. Надлежни са документите. Писмото е
дошло по нормална поща. Толкова по този доклад.
Следващият е НС-06-450 от 25.06.2021 година. Същите
документи и писмо този път от община Златарица, която в
изпълнение на наше Решение № 2220 от 15.03.2021 година е предала
на Териториалното звено на ГРАО изборните книжа и материали,
които са описани в протокола, който е приложен. С това
приключвам доклада.
И двата са за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,
господин Димитров.
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Колеги в тази точка ви докладвам с вх. № ЧМИ-00-22 от 25
юни 2021 година от „Информационно обслужване“ са ни изпратили
писмо, че услугата по чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение вече е активирана на сайта на
Централната избирателна комисия. Докладвам ви го за сведение.
Колеги, по доклада на ОССЕ. Аз съм го изчела и мога да ви
предложа няколко бележки, които да изпратим. Мисля, че ако днес
вземем такова решение няма да сме закъснели.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз също го изчетох.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
предварителния доклад ми направи впечатление следното с
уговорката, че аз съм чела варианта, който ни беше предоставен от
Народното събрание на български език. В доклада в Раздел №ІV –
Изборна система и правна рамка е посочено, че изборите се
регулират предимно от Конституцията, Изборния кодекс и Закона за
политическите партии, които се допълват от разпоредбите на други
актове и от решения на ЦИК. Аз смятам, че ЦИК с решенията си не
може да допълва нормативни уредби. Затова казах с уговорка, че съм
чела българският вариант. Това е на стр. 5, Раздел ІV. То е във
вчерашна папка.
Направи ми също така впечатление, че навсякъде се използва
„задължително електронно гласуване“, а то е „машинно гласуване
със специализирани устройства за електронно машинно гласуване“.
В Раздел ІV на английския вариант тази част трябва да е на стр. 4
началото.
Ще ви кажа какво ми е направило впечатление, пък ще
преценим дали да изпращаме бележки.
На стр. 7 от българския превод са изразени опасения относно
способността на изборната администрация ефективно да прилага
разширеното използвана на електронно гласуване за тези избори,
съгласно закона. Не знам по този начин формулирано какво имат
предвид? Такива общи формулировки създават впечатление, че
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изборната администрация не може да изпълни закона. Това е Раздел
V – Изборна администрация, втори абзац на английския вариант.
По Раздел VІ – Технологии за гласуване, преведеният
вариант е на стр. 8, втори абзац, се казва че на 18 юни ЦИК поднови
договора си с предишния доставчик и някои от събеседниците са
отбелязали, че краткият график за прилагане на технологиите е
увеличил зависимостта на ЦИК от доставчика.
Има и някои неточности в числата, свързани с кандидатите.
Росица Матева провери по регистрите. Но тъй като е предварителен
доклад надявам се, че в окончателния ще е коригирано. Давахме
такъв доклад през 2014 година. И Народното събрание са давали.
На стр. 9, Раздел VІ, българският вариант, последното
изречение, направи ми впечатление, че е направен коментар относно
техническата спецификация на машините за гласуване. Те казват, че
има важни подробности относно функционалността на системата и
отдолу под черта поясняват какво имат предвид. Те говорят за
данни, съхранявани на смарт картите, а такива данни няма на тези
смарт карти. Така ли ще го оставим…?! Четем едновременно
българския и английския вариант, да не би да е заради превода? Ние
нямаме друг екземпляр на български, освен предоставения от
Народното събрание. „Освен това не се посочва къде се съхраняват
ключовете за….“. На стр. 10 е казано, че няма предпазни мерки
срещу многократно гласуване.
РОСИЦА МАТЕВА: Как да няма, не е вярно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И аз затова смятам,
че…
РОСИЦА МАТЕВА: Да изразим становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това са моите
бележки, колеги, нямам други.
Какво е вашето мнение?
Другият вариант е, като дойдат на срещата на 29-ти да им
обясним.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, това е добре, надявам се.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Вместо да пишем
писма.
Колеги, аз ви запознах с това, което съм отбелязала. Да,
очевидно някъде преводът променя се и смисъла.
Предлагам тези бележки да ги изразим по време на срещата,
по-скоро уточнения да направим с Мисията на ОССЕ на срещата,
която ни предстои на 29-ти.
По дневния ред. Колеги, по отношение на частичните избори
утре в Благоевград, тъй като за първи път ще има машинно
гласуване на местни избори и то само машинно гласуване в голяма
част от секциите, аз мисля, че би било добре членове на Централната
избирателна комисия да отидат до Благоевград, на място да видим
как върви процеса. В тази връзка какво е вашето мнение?
Колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз имам еднакво мнение с госпожа
Матева, в този случай и от моя гледна точка е добре да видя как
работи изчислителния пункт. Затова евентуално бих поел
ангажимент да отида примерно в 08.00 часа или 08.30 часа и да се
върна когато мога или когато преценя, че е приключило
мероприятието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева.
После госпожа Ганчева, после госпожа Стоянова.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колегата Стоянова го каза за изчислителния пункт, моето
мнение е, че е добре да се отиде, да се види не само в община
Благоевград, и в другите населени места, в които ще има избори за
кметове на кметства и ще има машини, да видим как ще протече
процеса с машинното гласуване, което се случва, 100% машинно
гласуване, за първи път. В някои секции ще имаме и по две машини.
Не виждам нищо лошо в това членове на ЦИК да отидат да видят
организацията и случването на процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз се записвам доброволец с господин
Димитров, ако обещае да шофира, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОВОМ: Подкрепям изцяло предложението.
Искам да отида до село Ясен, където има само машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, преди да се
подложи на гласуване просто предложение да се отиде или да се
види трябва да кажем какви правомощия имат членовете на
Централната избирателна комисия. Влизат при секционната комисия
в изборното помещение, наблюдават как гласуват, как се отразява
това, в какво качество присъстват, задават ли въпроси, как
наблюдават организацията, как преценяват, защото това е изборния
ден. Да не се окаже, че в един момент се изземват правомощия в
момента, в който се намираме при обработка в изчислителния пункт
на данните от гласуването?
В този смисъл аз поставям въпроса не да тръгнем с
гласуването да решим дали отиваме или не, аз искам да знам защо
отиваме, какво ще правим там, за да знам как да гласувам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би въпросът
е към мен. Аз смятам, че чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс ясно казва,
че ЦИК упражнява контрол по прилагането на кодекса, осъществява
методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на
избирателните комисии. Смятам, че Централната избирателна
комисия, чрез свои членове, може на място да види как упражняват
дейността си избирателните комисии в частичните местни избори,
когато за първи път ще се провежда машинно гласуване. Не смятам,
че трябва да се притесняваме от това, че член на ЦИК ще изземе
нечии други правомощия, заради това, че ще отиде да наблюдава
процеса, разбира се не в качеството на наблюдател по смисъла на
Изборния кодекс, регистриран от неправителствена организация. Но,
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ако ЦИК прецени, че трябва да гледа от висотата на позицията си, аз
ще се съобразя с решението на Централната избирателна комисия.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Реплика имам към Вас, госпожо
председател.
Не знам какво визирахте в думичката „висока“, това, че някои
колеги, които извън микрофон изразихме мнение, че не е работа на
членовете на ЦИК да ходят на място в изборния ден, такова е моето
мнение, колеги, считам, че Централната избирателна комисия е ясна
със своите правила. Който и колега да отиде на място, при една
ситуация би изразил субективното си лично мнение. Свидетели сме
на това как и говорителите правят това и после в зала е различно.
Така че аз лично имам опасения, че ще създадем повече
затруднения, отколкото да решим някаква конкретна ситуация.
Считам, че не съм от хората, които мислят, че като съм член на
Централната избирателна комисия се намирам някъде в небесата,
напротив – считам, че трябва да сме в услуга на избирателните
комисии, но те действат в условията на оперативна самостоятелност
и аз лично не предполагам, че някой, било то СИК, било РИК, било
ОИК, ще излезе извън Методическите указания, които ЦИК е
създала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Искам само да кажа, че познаването на един процес означава
най-вече наблюдаването на един процес, разбира се и четенето, и
осмислянето на прочетеното, но наблюдаването е съществен елемент
от опознаването на един процес. Разбирам напълно аргументите на
госпожа Солакова и съм съгласна, че ако Централната избирателна
комисия се обедини около решение да отиде на място и ще
наблюдава статично и без да се намесва във вземането на решения
нито на РИК-овете, нито на СИК-овете, не смятам, че това е толкова
сложно като опция. Аз лично изразих желание да отида и да видя
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как се случват нещата на място, защото съм любопитна от чисто
професионална гледна точка и смятам, че всеки от нас, по силата на
настоящото си положение, е наясно с правомощията си, поне за себе
си го смятам. Така че не виждам причина да се товарим с
предварителни негативни конотации по отношение на това какво ще
видим и какво не.
Въобще не подлагам под съмнение пък способността на
районните избирателни комисии, общинските избирателни комисии
и секционните комисии да прилагат Методическите указания,
абсолютно съм убедена в тяхната адекватност, желанието им и
способностите им да прилагат законосъобразно Изборния кодекс.
Но, наблюдението от страна на Централна избирателна комисия
според мен би се случило и е редно да се случва само отстрани, без
да се намесва в работата на тези комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева, за
изказване.
РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с направената аналогия за
говорителите искам да припомня, че след последния брифинг бяхме
подложени на другарски съд с колегата Томов за мнения, които сме
изразили. Бих задала въпроса, ако някой член на ЦИК отиде утре да
наблюдава изборите, без да уведоми какво се случва, какво ще се
случи с него след това? Но според мен зависи кой ще бъде, защото,
както знаем – и колегата Ципов, като член на ЦИК е давал изявления
по медии, днес колегата Димитров беше в Българска национална
телевизия и изнесе факти и обстоятелства от работата на
Централната избирателна комисия, но тук някак си не постави
въпроса защо, кой го е оправомощил и защо, лично мнение ли
изказва или мнението на Комисията. Така че ми се струва, че този
двоен стандарт и аршин някак си не е красиво да го прилагаме
помежду си. И въпреки всичко аз подкрепям разбирането, че
Централната избирателна комисия, като орган, който организира
изборите и дава методически указания, нищо не пречи да отидат
членове на ЦИК, за да проследят процеса.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова. И госпожа Ганчева след това.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Имам реплика към госпожа Матева.
Нека да бъдем максимално коректни, не е било другарски съд
и не са били задавани въпроси, нито пък са били упреквани за
изразени становища двамата говорители. Ставаше въпрос за
изразено становище от един говорител без това да е коментар на
решение на Централната избирателна комисия или еди-какво си.
Моля, не се поставяйте под един знаменател.
По отношение на днешното изявление, за което разбирам,
само че не съм била нито свидетел, нито съм го чула, отново
изразявам становище, което винаги съм изразявала. Централната
избирателна комисия говори чрез говорителите си и само
говорителите са тези, които следва да оповестяват решенията на
Централната избирателна комисия. Винаги съм изразявала
становище да се въздържат и да не дават изявления членове на
Комисията извън говорителите. Ако ние няма да спазим това наше
разбиране, по-добре да няма говорители и всички членове да се
изявяват като такива. Но, ако ще имаме говорители, просто трябва да
сме наясно – имаме само двама говорители, ако някой желае – нека
да се предложи, ще гласуваме да има и трети.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз бях предложила.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз също гласувах за трима
говорители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако Централната избирателна
комисия върви към решение да се ходи на място, аз също бих
предложила да приемем правила, по които ще стане това ходене на
място, тъй като считам, че членовете на Централната избирателна
комисия, каквото е изискването в закона, се предполага, доказано е
безспорно за всеки един от нас, че имат експертизата и
професионалния опит и в крайна сметка, колеги, ние не сме
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наблюдатели, има такава категория по Изборния кодекс. Така че аз
лично не виждам какво точно членовете на ЦИК ще правят на място.
Ние не вярваме на колегите от СИК, от РИК…?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, не знам
защо моето предложение…, или аз не съм се изразила правилно
какво имам предвид. Мисля, че казах преди малко, че изобщо нямам
предвид колегите от ЦИК да имат ролята на наблюдатели по
смисъла на Изборния кодекс. Естествено, че членовете на ЦИК,
които биха отишли да наблюдават процеса, няма да се месят в
работата на секционните и на общинската избирателна комисия и не
виждам пречка на място да се запознаят дори и с проблемите, които
могат да възникнат по време на изборния ден и после да докладват
на заседанието на Централната избирателна комисия. Тепърва аз
няма да седна да пиша правила, които да ви предлагам какво да
прави един член на Централната избирателна комисия като отиде да
види как върви изборния процес в един изборен район, в едно
кметство, в община Благоевград. Аз мисля, че в годините назад, поне
на територията на София, членове на Централната избирателна
комисия, като отиват да гласуват, включително и аз съм го правила,
да минеш покрай няколко избирателни секции и да видиш има ли
опашка, няма ли опашка, хората затрудняват ли се с нещо, без да се
месиш разбира се в процеса, както по отношение на комисиите, така
и по отношение на избирателите. И именно за да се уверим с очите
си, не става въобще въпрос за недоверие към работата на колегите от
избирателните комисии, но всички много добре знаем, че всеки един
проблем, докато не го видиш най-отблизо, много често не можеш да
разбереш неговата същина. Всички говорят за проблеми, свързани с
машинното гласуване, за затруднения, които ще изпитат
избирателите и защо да не се уверим. Това са ми били аргументите,
които съм имала предвид, за да ви направя това предложение.
По този въпрос има ли други изказвания?
Заповядайте, господин Георгиев.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз не виждам никакъв проблем и
приветствам желанието на тримата колеги да отидат, в качеството си
на членове на Централната избирателна комисия и след това да
споделят впечатленията си под формата на доклад, за да можем,
Централната избирателна комисия, наистина още по-добре да
изпълнява своите задължения по чл. 57, ал. 1 и особено т. 2 от
Изборния кодекс във връзка с произвеждането на гласуване с
машини за първи път на избори за кметове в случая. Аз ще остана и
няма да ходя, но разбира се съм сигурен, че колегите няма да се
месят в работа на секционната избирателна комисия, няма да
присъстват в помещението под формата на наблюдатели,
представители, застъпници или други и просто ще имаме
впечатление от първа ръка, така да го кажем – малко разговорно.
Смятам, че би било добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма
други изказвания или предложения, подлагам на гласуване моето
предложение – колегите, които заявиха желание да отидат да
наблюдават процеса на място в утрешния изборен ден на частичните
местни избори, като се съобразят с време, да не отсъстват от
заседание на Централната избирателна комисия, да не се намесват в
работата на избирателните комисии или по отношение на
избирателите да оказват някаква намеса, след което техните
впечатления и наблюдения от изборния процес, да бъдат
представени на заседание на всички членове на Централната
избирателна комисия. Колегите, които заявиха желание са колегата
Димитров, колегата Стоянова и колегата Томов.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2
(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Колеги, 13 гласували. Колегите Ерхан
Чаушев и Елка Стоянова изразиха гласно волята си за „За“.
Следователно, 11 – „За“, 2 – „Против“. „Против“ са колегите
Йорданка Ганчева и Красимир Ципов. Извън залата: Георги Баханов
и Цветанка Георгиева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Оспорвам гласуването, което токущо се проведе. Считам, че по правилник няма процедура за
комбинирано гласуване. Моля, прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги.
Макар че няма и такъв ред в правилника – за прегласуване.
Оспорване – да.
Моля, режим на прегласуване на предложението, както го бях
формулирала.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2
(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).
Благодаря.
Колеги, в точка „Доклади по административни преписки“
следващ докладчик е колегата Ципов.
Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
с вх. № НС-06-453 от 25 юни тази година на кмета на Столична
община, район „Младост“ относно унищожаване на оставените в
районната администрация „Младост“ бюлетини, като резерв и
формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители
на 4 април тази година. Писмото е съпроводено със заповед на
районния кмет, както и с протокол за отваряне на запечатаното
помещение, в което се съхраняват изборните книжа. Към преписката
има и приложено възлагателно писмо относно унищожаването на
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посочените от мен преди малко списъци и резервни бюлетини.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Друг доклад нямате в тази точка? Не.
Господин Георгиев е в тази точка и след него – госпожа
Матева.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка докладвам писмо от
район „Централен“ – община Пловдив във връзка с извършване на
експертиза и обработка на архивната документация на
произведените избори на 26 март 2017 година за Народно събрание
на територията на район „Централен“ и предаване на подлежащи на
архивиране книжа на дирекция „Регионален държавен архив“ –
Пловдив. Изпратили са ни съответните: заповед, протокол на
комисията за достъп до запечатано помещение и съответните актове
за унищожаване на неценни архивни документи, пълен комплект. За
сведение. Това е с вх. № НС-06-451 от 24 юни 2021 година. Това
беше по тази преписка.
Имам и други документи за докладване в папката, но не са от
този вид и ще помоля по-късно за включване в други точки от
дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева в
„Доклади по административни преписки“.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във връзка с писмото, което
изпратихме до районните избирателни комисии за проверка на
регистрираните кандидатски листи и коректно отразената ни
информация в системата, както си спомняте от вчерашния доклад,
имаме още три районни избирателни комисии, които не са
изпратили информация. Това са Варна, Перник и 24-РИК – Софияград. Предлагам ви да изчакам и днес да видя дали ще изпратят
информация, след което утре евентуално ще ви предложа или текст
на писмо, или просто напомняне по телефона, но от системата
„Съпорт“, която ни информира автоматично, ако се правят корекции
в кандидатските листи от някоя районна избирателна комисия,
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въведени в системата, сме получили писмо с вх. № НС-15-499 от 25
юни, с което ни информират, че РИК- 3 – Варненски е променил
кандидатската листа на партия „Гражданска платформа Българско
лято“, като има заличени регистрации на трима кандидати, без
преподреждане и кандидатската листа след редакцията е с 26
кандидати. За съжаление обаче след преподреждането пак са 26, без
преподреждането и преди редакцията са 26.
Аз направих справка в сайта на районната избирателна
комисия, тази кандидатска листа е регистрирана с Решение № 45 на
8 юни и като подадена за регистрация е била с 28 кандидати. Още с
първоначалната регистрация е отказана регистрацията на трима
кандидати под № 14, 21 и 25, тъй като не са изпълнени изискванията
на чл. 65, ал. 1 от Конституцията и е регистрирана кандидатската
листа като под № 14, 21 и 25 пише „отказ за регистрация“, не са
изписани имената на кандидатите. Впоследствие с Решение № 56 и
това е второто и последно решение, с което е правена промяна в
регистрацията на тази кандидатска листа, от 10 юни е заличена
регистрацията на кандидат под № 2 Даниел Петков Гунев и е
анулирано издаденото му удостоверение. След което са
регистрирани двама кандидати – Димитър Данаилов Стефанов на
мястото на Ивайло Нанев Киров, но в първоначалната регистрация
аз не виждам Ивайло Нанев Киров да е регистриран изобщо. След
това е регистриран Христофор Касен Румешкани на мястото на
Атанас Йорданов Георгиев – и такъв кандидат не виждам,
регистриран с първоначалната регистрация.
Въз основа на какво е направена промяната вчера в
редакцията на кандидатската листа в системата „Съпорт“ не мога да
ви кажа, така че ви предлагам или писмо да изпратим на Районна
избирателна комисия – Варна или просто по телефона да се свържа с
председателя или секретаря, за да ги помолим да ни информират
какви са причините за извършените корекции и в крайна сметка
коректно ли са въведени данните в системата „Съпорт“ за
кандидатската листа „Гражданска платформа Българско лято“, както
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и за всички останали кандидатски листи разбира се, защото, както
казах, от Варна все още нямаме отговор на писмото, което
изпратихме с молбата за проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
във връзка с Вашия доклад да уточните в телефонен разговор с
председателя на районната избирателна комисия, след което ще
запознаете Централната избирателна комисия с предоставената Ви
информация.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви също информация
от системата „Съпорт“ вх. № НС-00-630 от 25 юни, РИК – 15 –
Плевен е въвел промяна в кандидатската листа на „Демократична
България – Обединение“, като е заличен кандидата под № 17 –
Гюнай Ходжаджиков със статус „заличен“ без преподреждане.
Проверих в сайта на Районна избирателна комисия – Плевен, вчера е
взето Решение № 89 от 25 юни, с което въз основа на постъпило
заявление, подадено от лицето, е заличена неговата регистрация в
кандидатската листа, така че за момента РИК – Плевен е отразил
коректно тази промяна. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане от кмета
на община Кърджали, с което се иска разрешение за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от произведените избори за Народно събрание на 4 април
2021 година и от изборите за членове на Европейския парламент от
Република България през 2019 година с цел да бъдат преместени в
съседно помещение.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Кърджали,
с което да го уведомим, че достъпът до запечатани помещения,
определени за съхранение на изборни книжа, с цел тяхното
преместване, се осъществява на основание т. 2.2 от Решение № 1244МИ на Централната избирателна комисия със заповед на кмета на
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общината без да е необходимо изрично разрешение от Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,
госпожо Стойчева.
Подлагам на гласуване писмото, което предложи госпожа
Стойчева.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, моля да отворите на
началната страница на Централната избирателна комисия. Ще
направя предложение във връзка с приетия ни лого тип и
облекчаване на страницата с оглед вече неактуална информация.
Започвам. Горе в дясно на страницата има избирателна
активност и резултати от изборите на 4 април, тази информация от
първа страница да се премахне и да отиде в „архив“, изборен портал
с избори 4 април.
На следващо място. Долу в редовете, булетите, определяне
чрез жребий и т.н., последният булет да се премахне.
В секция „гласуване извън страната“ електронното заявление
да се премахне, списъкът на потвърдените и списъкът на
непотвърдените заявления да стоят до изтичане на срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложенията на господин Чаушев.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
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Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по преписката за
район „Илинден“ е извършена проверка и от администрацията е
изпратен имейл на госпожа Галя Стефанова, че службата работи, все
още дори не е приключило времето за подаване на заявления. За
сведение ви го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка 5а – промяна в състава на
ОИК.
Точка 5а. Промяна в състава на ОИК.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от днес
има проект за решение под № 352 относно промяна в състава на
ОИК – Петрич, област Благоевград. В Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-15-191 от 25.06.2021 г. е постъпило
предложение от Симеон Атанасов Илиев – упълномощен
представител на КП „Демократична България – Обединение“, за
промяна в ОИК – Петрич. Предлага на мястото на Велина Георгиева
Пиргова – член на ОИК, да бъде назначена Виолета Георгиева
Николова-Ваиу.
Към предложението са приложени: молба от Велина
Георгиева Пиргова за освобождаването й като член на ОИК –
Петрич – по лични причини, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80,
ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от
дипломата за завършено висше образование на Виолета Георгиева
Николова-Ваиу и заверено копие на пълномощно.
Предлагам на вниманието ви следния проект за решение:
освобождава като член на ОИК – Петрич, област Благоевград,
Велина Георгиева Пиргова, със съответното ЕГН, и анулира
издаденото й удостоверение. Назначава за член на ОИК – Петрич,
област Благоевград, Виолета Георгиева Николова-Ваиу, със
съответното ЕГН, както и на назначения член на ОИК да се издаде
удостоверение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ципов за
промяна в ОИК – Петрич.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Колеги, това Решение е с № 334-МИ.
Връщаме се към точка 3 – машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, във връзка с частичните местни избори,
които се провеждат утре в случай, че на някои от местата се наложи
втори тур, ще е необходимо смарт картите, които са използвани на
първи тур, да бъдат върнати на изпълнителя с оглед да може същите
смарт карти да се използват и за втори тур. И тъй като сега
разбирам, че в Методическите указания, които приехме записахме,
че върху плика със смарт карти се записва само номера на машината,
но не и номера на секцията, което ще създаде проблем, тъй като
смарт картите са параметризирани в съответствие с номера на
секцията, предлагам да изпратим едно писмо до седемте общински
избирателни комисии, което е качено в моя папка със следното
съдържание: „Във връзка с т. 17.2 от Решение № 283-МИ от 22 юни
2021 г. на Централната избирателна комисия, съгласно която ОИК
изважда от „Плик № 2-МИ – Протокол на СИК №...“ запечатания
плик с двете флаш памети и запечатания плик с петте смарт карти,
които остават в ОИК за предаване на ЦИК, Ви указваме, че на всеки
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плик със смарт карти трябва да се изпише деветцифреният номер на
секцията“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Войнов.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-00-633 от 26 юни 2021 година. Писмото е от „Сиела
Норма“, в което ни пишат, че във връзка с предстоящата работа в
склада на „Карго Партнер“, свързана с инсталиране и тестване на
машините за втори тур на изборите на 27 юни и изборите за народни
представители, молят да получат одобрение за достъп за работа в
склада на 24 лица.
Предлагам да изпратим стандартното писмо до МВР и ДАНС,
с което да им предоставим списъка с 24 лица от „Сиела Норма“, за
които да бъде извършена съответната проверка. Предлагам до 28
юни лицата, за които не възразяват, да бъдат допуснати за работа в
склада и да ни уведомят за резултатите от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Войнов.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Преминаваме към точка 6 – регистрация на социологически
агенции.
Заповядайте, господин Димитров.
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Точка 6. Регистрация на социологически агенции.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Колеги, предлагам на вашето внимание решение по
постъпило заявление с вх. № 3 от 25.06.2021 година от „Алфа
Рисърч” ООД, представлявано от представлявано от Геновева
Никова Петрова, чрез пълномощника Павел Александров Вълчев, с
което се иска да се извърши регистрация на агенцията за проучване
от типа „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден. Към заявлението
(Приложение № 35-НС от изборните книжа) са приложени:
удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по
вписванията – Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ,
удостоверяващи вписаните обстоятелства по партидата на „Алфа
Рисърч“ ООД; пълномощно от Геновева Никова Петрова в полза на
Павел Александров Вълчев; инструкция (методика) за извършване
на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан
непрозрачен плик); списъци, съдържащи имената, единния
граждански номер на 294 анкетьори, както и номерата на
избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането,
като списъците са представени и на технически носител; кратка
презентация на опита на дружеството за провеждане на
социологически проучвания и паралелни преброявания.
Предварителната проверка, извършена от „Информационно
обслужване“ АД, установява, че 294 лица отговарят на изискванията,
а за 2 лица са установени несъответствия.
Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл.
202 - 205, чл. 431 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 260НС от 20 юни 2021 г. Централната избирателна комисия реши:
регистрира „Алфа Рисърч” ООД, като агенция, която ще извършва
проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. Регистрира като анкетьори
предложените от агенцията 292 упълномощени лица съгласно
списък, приложен към настоящото решение. На регистрираните
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анкетьори да се издадат удостоверения. Решението подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната
избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му“. Това е
решението, то е рутинно. Ще приложим имената на двамата, за
които са установени несъответствия, както ни ги е изпратила
„Информационно обслужване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от колегата Димитров, имате ли предложения?
Подлагам на гласуване проекта на решение относно
регистрация на Алфа Рисърч” ООД, като агенция, която ще
извършва проучване на изхода в изборния ден в изборите на 11 юли
2021 година.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Колеги, това Решение е с № 335-НС.
Колеги, връщаме се в точка 5 – доклади по административни
преписки с един доклад на госпожа Ганчева.
Заповядайте.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо, получено от РГ
„Избори“ с вх. № НС-04-01-387 от 25.06.2021 година. Работна група
„Избори“ в лицето на господин Кондов – Постоянен секретар, ни
сезират с един проблем за тях с оглед организацията на изборите
извън страната. Посочват в писмото, че съгласно чл. 217 от
Изборния кодекс ръководителят на ДКП може да оправомощи
длъжностно лице, което да предаде на председателя и секретаря на
СИК извън страната изборните книжа и материали, включително
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списъка за гласуване извън страната. Сочат, че от изключително
важно практическо значение в процеса за организиране на изборите
извън страната, предвид рекордния брой избирателни секции извън
страната, както и посочват, че 674 секции са извън ДКП-ата, дават
примери с редица държави, излагат, че обективно невъзможно е в
предизборния ден ръководителят на ДКП да пътува до всички
секции, за да предаде изборните книжа и материали. Сочат за
недостиг на административен капацитет, на персонал на ДКП-ата.
Посочват, че персоналът на ДКП-ата ще бъде изцяло ангажиран с
организацията. Наред с проблемите, които излагат молят
Централната избирателна комисия да отговори на това писмо, като
преповтори позицията си, изразена с писмо изх. № ЕП-04-01-139 от
18 май 2019 година.
Колеги, докладвам, че в това писмо Централната избирателна
комисия тогава с протоколно решение във връзка отново с писмо от
РГ „Избори“, те бяха предложили членът на СИК, назначен по
предложение на Министерство на външните работи да има
възможност да бъде оправомощено лице от ръководителя на ДКПто. Тогава с протоколно решение по изложените съображения
Централната избирателна комисия е приела, като е посочила
изрично, че следва да се отнася само до секциите извън ДКП. По
същество искането е същото.
Предлагам да изпратим писмо, с което да уважим искането на
РГ „Избори“ в смисъла на вече приеманата от Централната
избирателна комисия позиция, обективирана в писмо с вх. № ЕП-0401-139 от 18 май 2019 година, като и за предстоящите избори членът
на СИК, назначен по предложение на Министерство на външните
работи само за секциите извън ДКП, да може да бъде и
оправомощено лице по смисъла на чл. 217 от Изборния кодекс.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение?
Подлагам на гласуване предложението на колегата Ганчева.
Моля, процедура по гласуване!
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Колега Георгиев, заповядайте с доклад в точка 1.
Точка 1. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
В папка с мои инициали от днес се намира № 355 предложение за решение на Централната избирателна комисия.
Постъпило е искане да бъде регистриран като наблюдател на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. представители
на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество (ПАЧИС) с писмо с вх. № НС-04-01-303/9 от
25.06.2021 г. с искане за регистрация като наблюдател на изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. на представители на
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество (ПАЧИС).
Изпълнени са изискванията. Предлагам на Централната
избирателна комисия да вземе решение: регистрира като наблюдател
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. следното
лице: Давид Сергеенко от Грузия. Регистрираният наблюдател да се
впише в публичния регистър. На регистрирания наблюдател да се
издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение относно
регистрация като наблюдател на изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г. представители на Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
Моля, процедура по гласуване!
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Благодаря.
Колеги, това Решение е с № 336-НС.
С това закривам заседанието на Централната избирателна
комисия. Насрочвам следващото заседание за утре, 27 юни, от
16.00 часа.
(Закрито в 17,30 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Красимира Николова

