ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 43
На 26 юни 2021 г. се проведе извънредно заседание на
Централната избирателна комисия при следния
Дневен

р е д:

1. Одобряване на електронна бюлетина за гласуване извън
страната.
Докладчик: Емил Войнов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Росица
Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Любомир Георгиев и Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВА: Димитър Димитров, Георги Баханов, Йорданка
Ганчева,

Красимир

Ципов,

Любомир

Гаврилов

и

Цветанка

Георгиева.
Заседанието бе открито в 19,17 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията.
* * *
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с организацията на гласуването извън страната в частта машинно
гласуване се наложи свикване на извънредното заседание.
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В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия.
Колегите, които бяха в предходното заседание в днешния ден са
информирани за провеждане на извънредното заседание.
Налице е необходимият кворум за неговото провеждане.
Предлагам ви следния проект на дневен ред: 1. Одобряване
на електронна бюлетина за гласуване извън страната с докладчик
господин Войнов.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен
ред.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 1. Одобряване на електронна бюлетина за гласуване
извън страната.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще припомня, че вчера ви докладвах писмо
с вх. № ЦИК-06-11-81 от 25 юни 2021 г., с което „Сиела Норма“ ни
предоставиха визуализация на електронните бюлетини за гласуване
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. От
изпратената визуализация се установи, че бюлетината за гласуване
извън страната в полето за предпочитания и преференции са
премахнати кръгчетата за означаване на преференциите, но стои
надписът „Предпочитание/преференция за кандидат“.
Във връзка с наше запитване днес получихме писмо с вх. №
ЦИК-06-11-95 от 26 юни, което на днешното заседание също
докладвах. В това писмо припомням, че от „Сиела Норма“ ни
съобщават, че поради скъсените срокове за изпълнение на
дейностите по осигуряване на модификацията на софтуера за
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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. Тоест ако бъдат правени промени по софтуера, няма да
може да се вместят във времето, с което разполагат за подготовка на
машините.
Във връзка с това писмо в Централната избирателна комисия
преди малко приключи спешно организираната среща с
представители на „Сиела Норма“ и на Държавна агенция
„Електронно управление“, на която се установи, че действително за
промяната на софтуера в бюлетината за извън страната е
необходимо технологично време както за промяна на софтуера, така
и за допълнително удостоверяване на съответствието на този
софтуер от Държавна агенция „Електронно управление“.
Поради спешния срок, в който трябва да потеглят машините
за гласуване извън страната, тоест да бъдат обработени в
дипломатическо карго от Министерството на външните работи,
предлагам да одобрим изпратения графичен вариант на
електронната бюлетина за извън страната, както е посочена, като
трябва може би с отделно протоколно решение на Централната
избирателна комисия да укажем, че надписът, който се намира в
полето над преференциите не трябва да се взима под внимание или
нещо в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,
колега Войнов.
Колеги, имате ли предложения във връзка с направения
доклад?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.
След като се запознах с визуализацията на бюлетината
считам, че тя напълно отговаря на изискванията на Изборния кодекс
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по отношение на реквизити и идентичност на електронния образец с
бюлетината в страната. На практика те са абсолютно еднакви.
Разбира се, премахнати са кръгчетата за преференции, което е
задължително изискване по отношение на бюлетината в чужбина.
В този смисъл ви предлагам да пристъпим към одобряване на
графичния образец на бюлетина за чужбина и да изпратим това
решение на всички, които са свързани с финализирането на процеса.
Смятам, че е редно незабавно да изпратим писмо на „Сиела“,
за да могат да продължат с дейностите по машините и да се
пристъпи след това към уведомяване на всички останали, които са
свързани с процеса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с направените предложения, подлагам на гласуване с протоколно
решение да одобрим електронната бюлетина за гласуване извън
страната и в отговор на писмо с вх. № ЦИК-06-11-95 от 26 юни
2021 г. да уведомим „Сиела Норма“ АД за одобряването на
електронната бюлетина, която е предоставена на Централната
избирателна комисия като визуализация с писмо с вх. № ЦИК-06-1181 от 25 юни 2021 г.
Колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, в утрешния ден на заседанието Централната
избирателна комисия ще вземе по-подробно своите решения за
начина, по който ще популяризира електронната бюлетина за
гласуване извън страната и по какъв начин ще бъде проведена
разяснителната кампания в тази част.
С това закривам заседанието на Централната избирателна
комисия.
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Както знаете от по-рано в днешния ден, заседанието утре –
27 юни 2021 г., ще е от 16,00 ч. Благодаря.
(Закрито в 19,25 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Нина Иванова

