ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 50
На 3 юли 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 организация на гласуването в
условията на извънредна епидемична във връзка с Covid-19 в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Росица Матева
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Проект на решение относно реда за предаване от СИК/
ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с
резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при
произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
Докладва: Силвия Стойчева
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Ерхан Чаушев, Димитър Димитров
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Росица Матева
5а. Регистрация на социологически агенции.
Докладва: Красимир Ципов
5б. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Любомир Георгиев
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6. Проект на решение относно отваряне на запечатани
помещения, определени за съхранение на изборни книжа и
материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.,
в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и
референдуми.
Докладва: Силвия Стойчева
7. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладват: Цветозар Томов, Любомир Гаврилов
8. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Йорданка Ганчева, Силвия Стойчева, Георги
Баханов, Любомир Гаврилов, Димитър Димитров
9. Разни.
Докладват:
Севинч
Солакова,
Цветанка
Георгиева,
Любомир
Георгиев,
Димитър
Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 16.05 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 13 членове на Централната избирателна
комисия. Налице е необходимият кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
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Точка 1. Проект на решение относно организация на
гласуването в условията на извънредна епидемична във връзка с
Covid-19 в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладчик госпожа Матева.
Точка 2. Машинно гласуване. Докладчик господин Войнов.
Точка 3. Проект на решение относно реда за предаване от
СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с
резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при
произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021
г. Докладчик госпожа Стойчева.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчици
госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Чаушев и Димитров.
Точка 5. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК.
Докладчик госпожа Матева.
Точка 6. Проект на решение относно отваряне на запечатани
помещения, определени за съхранение на изборни книжа и
материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.,
в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и
референдуми. Докладчик госпожа Стойчева.
Точка 7. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладчик господин Томов.
Точка 8. Доклади по административни преписки. Докладчици
госпожа Солакова, Матева, Ганчева, Стойчева, господин Баханов.
Точка 9. Разни. Докладчици госпожа Солакова и Георгиева.
Имате ли предложения за допълване.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Моля да включим нова точка в дневния ред – регистрация на
анкетьори от Изследователски център „Тренд“ ООД, като агенция,
която ще извършва проучване на изхода в изборния ден. По Ваша
преценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
ви да е нова точка 5а.
Господин Георгиев.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Ако може нова точка за регистрация
на международни наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 5б.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Доклад по писмо – в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: В „Доклади по административни
преписки“, точка 8. И в точка 7 – гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В точка 8 и 9. В точка 8 имам една
преписка за отваряне на помещение, на която трябва да кажа номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 8 и 9.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да.
Колеги, има ли други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен
ред с направените допълнения.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева, по точка 1:
Точка 1. Проект на решение относно организация на
гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във
връзка с Covid-19 в изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, във вътрешна мрежа в папка с моите инициали е
проект 375 за решение във връзка с организация на гласуването в
условията на извънредна епидемична във връзка с Covid-19 в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
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Припомням, че Законът за мерките и действията по време на
извънредното положение задължава Централната избирателна
комисия да вземе решение как се прилагат мерките и указанията на
здравния министър и на главния държавен здравен инспектор във
връзка с епидемичната обстановка от Covid-19. Всички знаем,
получили сме указанията на министъра на здравеопазването и на
държавния здравен инспектор на 16 юни в Централната избирателна
комисия във връзка с произвеждането на изборите на 11 юли 2021
година.
Първата точка на решението. Предложението е да се посочат,
според мен най-важните мерки, те всички са важни, но тъй като
указанието на здравния министър и на държавния здравен инспектор
е доста подробно тук специално да се обърне внимание на носенето
на маска, на спазването на дистанция, на дезинфекцията на самите
участници в изборния процес, както и на повърхностите. После са
посочени длъжностните лица и органите, които са отговорни за
спазването на тези мерки. След това – кой осигурява необходимите
материали за спазване на тези мерки, както и мерките и действията в
сградата и в избирателните секции, които смятам, че Централната
избирателна комисия по-добре познава процеса и по-добре би могла
в това решение да укаже и да приложи на практика указанията на
здравния министър. Изрично тук в точка 4.8 съм предложила да
посочим, че екраните на машините и смарт картите се почистват
само със 75% етилов спирт.
Другото, което ви предлагам да посочим е, че трябва да бъде
осигурена възможност избирателите, ако желаят, да ползват
ръкавица, за да могат да гласуват, защото знаете и от опита, който
имаме в частичните местни избори, когато се ползва дезинфектант,
който е гелообразен и се натрупва върху ръцете на избирателите, е
възможно да се създаде филм или самият такъв дезинфектант се
използва за смарт картите, знаете, че се унищожават, както стана в
Плевенско, в Ясен и трябваше да се закупят нови или се създава
филм на екрана на машината, който също пречи да се използва
екрана. Така че моето предложение е да бъде указано, освен на
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членовете на секционните избирателни комисии, както е в
указанията на здравния министър и на държавния здравен
инспектор, да има възможност при желание избирател да ползва
ръкавици в изборното помещение, за да може да гласува.
Другото, което съм добавила от себе си е, че при
предвиденото в указанията редовно проветряване на всеки час, съм
добавила „при възможност в изборното помещение да има
непрекъснато отворени прозорци“, защото на тези избори сезонът е
летен и не мисля, че пречи да има непрекъснато отворени прозорци.
Другото, което съм предложила от себе си – измерването на
телесната температура с безконтактния термометър да се извършва
на входа на сградата, в която се намират секционните избирателни
комисии, защото в повечето случаи знаем, че това са училищни
сгради и според мен е по-лесно и по-правилно да се измерва на
входа на сградата и ако има грипоподобни симптоми даденият
избирател или съответно има висока температура изобщо да не се
допуска да влиза в сградата и да се предприемат действията, които
са разписани в указанията на здравния министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
В проекта виждам, че според точка 2 длъжностните лица и
органите, отговорни за спазване на въведените противоепидемични
мерки са: за избирателната секция – председателят на СИК, в
сградата, в която се помещава избирателната секция и около нея –
кметът на съответната община или определени от него със заповед
длъжностни лица; в РИК и в местата, в които се отчитат резултатите
от гласуването и се предават изборните книжа от СИК на РИК –
председателят на РИК или определени с решение на РИК членове
във взаимодействие с областния управител и кмета на общината.
Днес на обучението бяха поставени основателни въпроси от типа на
това по какъв начин трябва да реагират РИК, когато има много
заявки за присъствие на наблюдатели, на застъпници на участниците
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в изборите, на представители, на анкетьори и т.н., особено в
помещенията, където ще се отчитат резултатите от гласуването и ще
се предават изборните книжа.
Искам да уточним това означава ли, че председателят на
съответния РИК или определен с решение на РИК член във връзка с
помещенията, в които ще се предават изборните книжа, в
изчислителните центрове – помещенията, където ще се помещават
изчислителните пунктове предложението на докладчика е това да
става по решение на председателя на РИК и определени с решение
на РИК членове ще се определя реда и ще се определя броя на
лицата, които ще могат да присъстват. Правилно ли го разбирам?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ципов, броят на лицата, които
имат право да присъстват в РИК, съответно изчислителен пункт,
когато се предават резултатите е определен в Изборния кодекс –
категорията лица и съответният брой от всяка организация
наблюдателска, всяка регистрирана партия или коалиция,
представител на тази партия или кандидати. Така че тук имаме
предвид, че председателят на РИК или определен с решение на РИК
член ще съблюдава спазването на противоепидемичните мерки в
мястото, където се приемат документите и обработват резултатите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Ципов.
КРИСИМИР ЦИПОВ: Точно в тази връзка ми беше въпроса –
кой ще носи отговорността тогава, когато има такова струпване на
хора – застъпници, наблюдатели, представители на партии,
включително и членовете на СИК, които предават изборните книжа,
че да се стигне до ситуация, в която да не могат да бъдат спазвани
противоепидемичните мерки. Кой ще носи отговорността за това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз не мисля, че трябва да отговарям на
този въпрос. На всички ни е ясно кой носи отговорността за
организация на работата в залите, в които се приемат документите и
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материалите и всъщност РИК във взаимодействие с областните и
общинските администрации трябва да предвидят такова помещение,
в което да се приемат материалите, в което спокойно, при спазване
на противоепидемичните мерки могат да бъдат разположени по
трима членове на СИК, както и възможната висока бройка, която
може да присъства при предаване на резултатите от наблюдатели,
застъпници, представители на партии и т.н. В тази връзка например,
моето лично мнение е, че е неудачно в зала „Арена Армеец“ да
приемат два РИК едновременно, защото това е едно помещение, в
което се събират изключително много хора и личното ми мнение е,
че трите РИК в София трябва да приемат в отделни зали всяка една
отделно, за да могат да бъдат осигурени тези мерки. Друго не мога
да кажа. Районните избирателни комисии определят помещенията и
реда в тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Ципов. Ако имате предложение – направете го.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Въпросът ми беше кой носи
отговорността, а не коя РИК в кое помещение, с кой областен
управител и кмет на община е определил.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този текст, ако
имате предложение по подточките – го направете.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Не, нямам предложение, питам какво е
имал предвид докладчикът?
РОСИЦА МАТЕВА: Аз обясних.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Мисля, че разбрах какво е имал
предвид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение има ли други въпроси или предложения?
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам въпрос към докладчика.
В буква „в“, точка 2 - длъжностни лица и органи, отговорни
за спазване на въведените противоепидемични мерки при
произвеждането на изборите сочите, че в изчислителните пунктове,
където се отчитат резултатите и се предават, РИК, СИК във
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взаимодействие с областния и кмета на общината, какво имате
предвид „взаимодействие с областния управител и кмета на
общината“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Както казах и на колегата Ципов в
крайна сметка отговорни в този изборен процес, освен РИК са
областните управители и кметовете на общини. Те трябва да
осигурят
например
противоепидемичните
материали,
дезинфектанти, ръкавици, маски и т.н. Така че за мен в тези
помещения също трябва да има такива материали, които могат да
бъдат използвани. Това имам предвид, като е написано
взаимодействие с областния управител и кмета на общината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз като
гледам текста на точка 2 според мен тези лица, извън избирателната
комисия, са отговорни само по отношение на противоепидемичните
мерки. Поне така ми се струва на мен, както е написано.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз задавам въпроса, да не би да се
създаде неяснота. Пред мен са и указанията на министъра на
здравеопазването, считам, че така написан текстът може да създаде
полемики, обструкции с оглед това, че особено ние винаги сме
казвали, че там, където е изчислителният пункт и където РИК следва
да е господар на процеса, считам, че не трябва да бъдат намесвани
по какъвто и да е начин други лица. И ако е така, и ако докладчикът,
както каза, че става въпрос само за снабдяване и осигуряване на
дезинфектанти (да не ги изброяваме), може би сега в момента не съм
готова да предложа текст, но да отпадне тук и някъде с едно
изречение да го кажем горе. Предложението ми е с оглед да не
създадем предпоставка да си мисли някой, че може да се намесва в
работата на РИК.
РОСИЦА МАТЕВА: От така написания текст мисля, че става
ясно. Но, ако смятате, че има някаква възможност за двусмислие и
неправилно тълкуване, в смисъл, че областният управител и кметът
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трябва да присъстват на място, не е тази идеята в текста. Според мен
е ясно.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В точка 3 сте го казали, колега
Матева, същото. Така че аз предлагам да отпадне.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, че осигуряват необходимите
материали.
Добре, да отпадне текста „или определени с решение на РИК
членове“ точка, за да няма съмнение, че областният или кметът нещо
могат да направят вътре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения?
Ако няма, подлагам на гласуване така представения от
госпожа Матева проект на решение с направеното изменение в
точка 2.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 15 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, това Решение е № 377-НС.
Колеги, преди да преминем към точка 2, давам думата на
госпожа Солакова с два спешни доклада.
Точка „Разни“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, днес се раздават
книжата за частичните избори за община Благоевград за кмет на
кметство Ясен и за кмет на кметство Памидово, съответно в община
Плевен и община Лесичово. На общинските избирателни комисии –
Благоевград и Плевен, където ще има машинно гласуване, до
кметовете на тези общини, с копие до съответните ОИК, изпратихме
писмо с посочен идентификационен код – хеш код, с който да
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сравнят хеш кода от системната разписка преди започване на
гласуването в утрешния ден.
Моля да видите в моята папка с наименование „последващо
одобрение“ ЧМИ-06-87, хеш кодът е взет от решението на ДАЕУ,
решението им е публикувано на тяхната страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване за последващо одобрение писмото, изпратено до
кметовете на Благоевград и Плевен и общинските избирателни
комисии.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Продължете, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК постъпиха
няколко писма по електронната поща. Те са публикувани в една
обща папка „местен референдум“, в папка с моите инициали.
Обсъдено е на работна група основното писмо МР-15-8 от 3 юли на
ОИК. Моля ви да погледнете материалите, те са свързани с
произвеждането на местен референдум на 4 юли в няколко населени
места с въпрос „Подкрепяте ли предложението с. Баня, с. Емона, с.
Паницово, с. Козница, да останат в границата на община Несебър“.
Общинската избирателна комисия ни е изпратила сканирано копие
от Определение № 1418 от 2 юли 2021 година на Административен
съд – Бургас по административно дело №1128 от 2021 година
допълнително и решение, препис-извлечение от Протокол № 17 от
17 май 2021 година – Решение № 381 на Общински съвет – Несебър
с разпореждане за допускане на предварително изпълнение,
съгласно чл. 60 от АПК.
В Централната избирателна комисия по електронната поща
постъпиха и няколко други писма. Към едното писмо на
инициативен комитет, регистриран в ОИК с Решение на ОИК № 37
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от 29 юни 2021 година за участие в информационната кампания
против въпроса, който е предмет на местния референдум. Имаме и
инициативен комитет за Обзор. Към писмото на Инициативния
комитет е приложено определение, сканирано копие, от
Определение на Върховния административен съд № 8032 от 2 юли
по административно дело № 6830 от 2021 г.
В общи линии, както и на работната група стана ясно, с
определение Върховният административен съд е отменил
Определение № 1050 от 21 май 2021 година по административно
дело № 1128 от 2021 година на Административен съд – Бургас, с
което е оставено без разглеждане жалба на областния управител
срещу решението на Общински съвет – Несебър. След това
определение е постановено определението на Бургаския
административен съд, с което се отменя разпореждането на
общинския съвет за допускане на предварително изпълнение на
решението от 17 май и спира допуснатото предварително
изпълнение на решението на общинския съвет по точка 1 от 17 май
до постановяване на окончателен съдебен акт.
Видно
от
мотивите
в
определението
Бургаски
административен съд намира, че не е налице хипотезата по чл. 60,
ал. 2 от АПК, тъй като нямаме посочени фактически основания,
както и мотиви за допускане на предварителното изпълнение на
решението на Общински съвет – Несебър.
Като разгледа всички тези представени доказателства
предлагам Централната избирателна комисия да изпрати указания до
ОИК – Несебър да спре всички действия по произвеждане на
местния референдум на 4 юли 2021 година до постановяване на
окончателен съдебен акт по образуваното дело, оспорено от
областния управител решение на Общински съвет – Несебър за
произвеждане на местния референдум, насрочен на 4 юли 2021 г.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на писмо имате ли въпроси или предложения?
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Подлагам на гласуване предложението за изпращане на
писмо със съдържанието, както е представено в проекта, до ОИК –
Несебър и с копие до инициативните комитети, посочени като
адресати.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме с точка 3.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 3. Проект на решение относно реда за предаване от
СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с
резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при
произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С проектен № 386 може да се
запознаете с реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен
при попълването му протокол с резултатите от гласуването и
получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. Правните основания са
чл. 57, ал. 1, т. 1-3 и чл. 274 от Изборния кодекс, които засягат
определянето на този ред. Няма никаква промяна съобразно
последните изменения в кодекса, поради което проектът на решение
предвижда същия ред, който беше въведен и при предаването на
този протокол на произведените на 4 април 2021 г. парламентарни
избори. Отразени са новите изборни книжа. Съответно това са
протоколите за гласуване с хартия, с машина, с хартия и машина и
протокола за броене на контролните разписки. Предвидено е, че РИК
със свое решение определя начина на връщане на сгрешения
протокол и предаване на новия протокол, като съобразява
изискванията на настоящото решение. Това изискване е залегнало и
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в Методическите указания за СИК при произвеждане на
предстоящите избори. Така че, ако сте се запознали и нямате
някакви забележки, може да го подложите на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли въпроси или предложения по точките?
Ако няма, подлагам на гласуване проекта на решение така,
както ви беше представен от колегата Стойчева.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Това Решение е № 378-НС.
Колеги, преминаваме към точка 4 – доклади по дела, жалби и
сигнали.
Госпожо Матева, заповядайте.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви две жалби. Едната е постъпила с вх.
№ НС-10-282 от 30 юни и към нея допълнително са изпратени
пълномощни със същия входящ номер, но от 1 юли 2021 г. Жалбата
е подадена от областен координатор на ПП „Има Такъв Народ“
срещу закононарушения при образуване на ПСИК в област
Кърджали. В жалбата се развиват съображения каква е нормативната
уредба и се твърди, че е притеснителен факта на драстично
увеличаване на ПСИК спрямо проведените избори на 4 април за
Народно събрание. Като пример сочат община Крумовград, където
за 4 април са подадени 52 броя заявления, а към днешна дата са
подадени 344 и община Кърджали, където за предишни избори са
подадени 214, а за предстоящите – 571 броя. Прави се искане РИК –
Девети – Кърджали да извърши проверка за начина на съставяне на
ПСИК и документите, с които гражданите са удостоверили това свое
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право. Жалбата е подадена до РИК – Кърджали и до ЦИК, без да е
цитирано, че е в копие.
Аз извърших проверка на интернет страницата на РИК –
Кърджали и с Решение № 89-НС от 2 юли РИК – Кърджали се е
произнесла по жалбата на ПП „Има Такъв Народ“, като по изложени
аргументи в решението са решили, че препращат жалбата по
компетентност на органа по чл. 23, ал. 1 от ИК, а именно – на
община Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали,
Момчилград и община Черноочене. Доколкото считам, че така
подадената жалба евентуално е от компетентността на РИК –
Кърджали, която се е произнесла с решение ви я докладвам за
сведение.
Аналогична жалба ви докладвам с вх. № НС-11-132 от 30 юни
от „Демократична България – Обединение“. Пише, че подават
сигнал до РИК – Хасково. Твърдят, че има обосновано съмнение за
корекция на избирателните списъци при образуване на подвижни
избирателни секции и съответните списъци към тях. Молят да се
изиска справка за всички подадени заявления и съответно дали
подалите заявления действително имат надлежен документ за
списване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.
Извърших проверка на интернет страницата на РИК –
Хасково, тя се е произнесла с Решение № 143-НС от 30 юни 2021
година, като е оставила сигнала без разглеждане поради липса на
компетентност на РИК – Хасково. Отново ви докладвам подадения
до ЦИК сигнал за сведение.
Това са докладите ми в тази точка.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешна
мрежа има и проект на писмо по повод постъпило писмо от
секретаря на община Панагюрище – НС-06-477 от 3 юли 2021
година. Тази сутрин ми се обади госпожа Ненкова, която ме
информира, че въз основа на предишно искане от РИК – Пазарджик
те са направили график за провеждането на демонстрационно
пробно гласуване на територията на община Панагюрище, но с
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изненада са установили, че снощи РИК – Пазарджик е приела
Решение № 138 от 2 юли 2021 година, с което е указано на кмета да
направи график за дати 08.07.2021 и за 10.07.2021 година по
населени места с посочени дати, предвидено технологично време за
транспорт, инсталация на машината за гласуване и провеждане на
обучение на избирателите, включително да се определи длъжностно
лице, което да бъде обучено и да провежда демонстрационното
пробно гласуване по населени места. Изрази несъгласие с
изложеното в решението на РИК дотолкова доколкото и е
предвидено на 10 юли 2021 г. да се извърши такова гласуване в
община Панагюрище, като се има предвид участието на общинската
администрация в процеса по снабдяване на СИК с изборни книжа,
материали, бюлетини, включително и машините за гласуване са
секциите с машинно гласуване. В тази връзка, включително и въпрос
стои относно това дали на 10 юли, в деня за размисъл, ще се
извършва демонстрационно пробно гласуване с машините с демо
версия. Включително, като се има предвид и това, че организираните
от кметовете на общини, в случая на община Панагюрище, графикът
е публикуван вече и на тяхната страница.
Аз ви предлагам да изпратим писмо до РИК – Пазарджик с
указание да направят допълнително съгласуване с кмета на община
Пазарджик, като имат предвид и графика, който е публикуван на
страницата на общината за провеждане на демонстрационното
пробно гласуване.
Както виждате в проекта на писмо по отношение на
гласуването на 10 юли, поставям го на обсъждане в ЦИК, без да
виждам лично законова пречка за това, дотолкова доколкото
отчитам заетостта на общинската администрация, ми се струва
нецелесъобразно да ангажираме общините на 10-ти да се провежда
такова пробно демонстрационно гласуване с активното участие на
общинската администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращането на писмо до РИК – Пазарджик с копие до
секретаря на общината.
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Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
В точка „Доклади по дела, жалби и сигнали“ следващ
докладчик е господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка в жълто, с
такова нещо не бяхме се срещали. От ЛГБТИ общностите обжалват
съобщение за бъдещи законопроекти. Преди да го четете вижте
жалбата. Жалбата е от Р.
С.
. Думите, които са
използвани са цитати, не е нещо друго. Първо прочетете жалбата,
после решението, да не си създавате погрешни впечатления. А аз
междувременно ще ви докладвам и други жалби, които са за
сведение.
По същество. Получили сме сигнал за нарушение от
В.
М.
до РИК – Двадесет и шеста, София област,
включително с копие до Централната избирателна комисия. Става
въпрос за това, че е качен плакат на читалището в селото, описано.
Тъй като е до компетентния орган, а именно съответната РИК, за
сведение. Трябва да е качена, тя е с № 11-137 от 2 юли. За сведение,
защото компетентният орган е съответната РИК, а тя е стигнала до
съответния орган.
Другата жалба е до РИК – Двадесет и четвърта, Столична
община, включително дошла и при нас с № НС-18-38 от 2 юли тази
година. Става въпрос за плакат, разлепен на един ресторант в
столицата. Жалбата е адресирана до РИК – Двадесет и четвърти, тя е
компетентна, а при нас е дошла само като копие. Толкова, и това за
сведение.
Ако искате, може и време за запознаване.
По първата жалба, която представих, ситуацията е описана в
моя проект на решение, на който съм се позовал на Конституцията
за плурализма, за свободата за изразяване на убеждения и че по
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същество не може ЦИК да се занимава с едни въпроси по отношение
на сексуалната ориентация и дали полът е равнозначен на половата
идентичност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
Аз съм съгласна със становището на колегата Чаушев, но тъй
като в жалбата се съдържат твърдения за дискриминация мисля, че
може би е редно да препратим по компетентност на Комисия за
защита от дискриминация, има такива твърдения в нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на колегата Чаушев, успяхте ли да се запознаете? Ако няма въпроси
или предложения, подлагам на гласуване така представения проект
на решение по жалбата на Р.
С.
за евентуално
нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колеги, това Решение е с № 379-НС.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Стоянова
жалбата да се препрати по компетентност на Комисия за защита от
дискриминация.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 4 (Георги
Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Силвия Стойчева).
Това предложение не събра необходимото мнозинство.
Господин Димитров, в точка „Доклади по дела, жалби и
сигнали“.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
За сведение докладвам преписка с вх. № ЦИК-11-7/3 от
02.07.2021 година. Става въпрос за нещо, което е озаглавено
„заявление“, на ръка написано от Д.
К.
П.
. В общи
линии той се жалва от имотната мафия и загуба на някакъв имот
през 1999 година. Към жалбата е прикачено и писмо, което е
адресирано до господин П.
от прокурор Балев от Софийска
градска прокуратура. Името е споменато във въпросното заявление.
Докладвам го за сведение.
Вторият доклад, нарича се жалба, от В.
В.
М.
, гр. Враца с изписан адрес, телефон на ръка. Десет
страници жалба, която е свързана с молбата му: „Моля да ми
разрешите на 11.07.2021 г. да гласувам на предстоящите избори с
бюлетина на хартиен носител“. Написал съм кратък отговор, че това
е невъзможно, тъй като Изборният кодекс не предвижда такава
възможност. Защо му отговорих? Защото десет страници на ръка,
трябва да ви кажа със сравнително грамотен език и начин на
изразяване. Тя е била изпратена също и до РИК – Враца. Отговорът
е: „Уважаеми господин М.
, във връзка с Ваша жалба №… Ви
уведомяваме, че молбата Ви да Ви бъде разрешено да гласувате с
хартиена бюлетина на 11 юли не може да бъде уважена, тъй като
Изборният кодекс не допуска гласуване с хартиена бюлетина в
секции с брой избиратели по-голям от 300. Изключение е направено
само за секциите, в които, поради непреодолими външни
обстоятелства използването на машини е прекратено“. Може би с
протоколно решение да одобрим такъв текст и да го изпратим по
пощата, тъй като по пощата е пристигнала и жалбата. Кратко писмо
от шест реда, в което му обясняваме, че не можем да удовлетворим
молбата му да гласува с хартиена бюлетина.
Написах това от уважение към десетте страници, които много
ми приличат на работа на кандидат-студенти. Толкова отдавна не
бях виждал някой пишещ десет страници на ръка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Димитров да отговорим на
запитването по представения от него начин.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам други преписки в тази
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с точка 5 – искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-130 от 1 юли 2021 г.
Изпратено е от ОИК – Вълчи дол. Към искането са приложени:
копие от призовка за явяване на 25 юни по дело №1328 от 2021 г. по
описа на Административен съд – Варна, заедно с определение от
административния съд с посочен номер; справка за проведено
дежурство от ОИК – Вълчи дол и искането. Искането е да се изплати
дежурство на председателя Бонка Димитрова, свързано с подготовка
и представяне лично пред Административен съд – Варна на
изисканото по горепосоченото определение. Към искането са
приложени: счетоводна справка № 132 от 2 юли и контролен лист с
посочен номер за извършване на предварителен контрол от
финансовия контрольор. Така, че ви предлагам да вземем решение, с
което да изплатим исканото възнаграждение за едно дежурство на
председателя на ОИК – Вълчи дол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението за изплащане на възнаграждение за
дежурство на председателя на ОИК – Вълчи дол.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към точки 5а и 5б.
По точка 5а – колегата Ципов, малко по-късно.
По точка 5б, заповядайте, господин Георгиев.
Точка 5б. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
В папка от днес с моето име, проект 400 е името на файла, е
предложението за регистрация на международни наблюдатели,
представители на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
(ПАСЕ), можете да погледнете, както и предложението да
регистрираме, съгласно постъпилото писмо от Министерство на
външните работи по електронна поща, на четиримата, предложени,
като международни наблюдатели. Да се впишат в публична регистър
и на същите да се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване така представения проект на решение за регистрация на
международни наблюдатели, представители на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, това Решение е с № 380-НС.
Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка не.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
на точка 5а – регистрация на социологически агенции.
Заповядайте, колега Ципов.
Точка 5а. Регистрация на социологически агенции.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в моя папка от днес има проект под № 399.
Постъпило е заявление с вх. 4 от 29.06.2021 г. от Изследователски
център „ТРЕНД“ ООД, представлявано от Анастас Стефанов
Стефанов, за допълнителна регистрация на 8 (осем) анкетьори. С
Решение № 352-НС от 30 юни 2021 г. на ЦИК Изследователски
център „ТРЕНД” ООД, е регистрирана като агенция, която ще
извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. В заявлението
се иска регистрация на 8 (осем) лица.
Предварителната проверка, извършена от „Информационно
обслужване“ АД с вх. № НС-00-663/02.07.2021 г., установява, че
всички лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години
към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от
други агенции, не са регистрирани като наблюдатели, не са членове
на СИК, не са регистрирани като кандидати в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Предвид изложеното предлагам на вниманието ви следното
решение: регистрира като анкетьори предложените от агенцията 8
упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото
решение. На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване така представения проект на решение
относно регистрация на анкетьори от Изследователски център
„ТРЕНД” ООД.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
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Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Това Решение е с № 381-НС.
Преминаваме към точка 6 – проект на решение относно
отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на
изборни книжа и материали от изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни книжа от
предходни избори и референдуми.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 6. Проект на решение относно отваряне на запечатани
помещения, определени за съхранение на изборни книжа и
материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.,
в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и
референдуми.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Проектният номер на решението е 397 и се отнася до
отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на
изборни книжа и материали от изборите за народни представители
на 11 юли 2021 година. Изборните книжа и материали се съхраняват
самостоятелно в помещение в сградите на общинските или
районните администрации, като по изключение е допустимо тяхното
съвместяване с изборни книжа от други избори и референдуми. При
съвместно съхраняване в определеното от кмета на общината
помещение се осигурява разделното съхранение на изборните книжа
и материали от различните видове избори чрез поставянето им на
обособено в помещението място. Достъпът до запечатаните изборни
книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се
извършва по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на
ЦИК.
Предвид изложеното и с цел прибиране на изборните книжа и
материали от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
следва ЦИК да разреши отварянето на помещенията, в които се
съхраняват книжа и материали от предходни избори и референдуми
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за съвместно съхраняване в тях на новите изборни книжа и
материали, поради което основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 287, ал. 7
във връзка с чл. 296, ал. 4 и 5 ИК и Решение № 1244-МИ от 30
септември 2019 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия
разрешава отваряне на запечатани помещения, определени за
съхраняване на изборните книжа и материали от изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г., като отварянето на
помещенията следва да се извърши не по-рано от 20.00 ч. на 11 юли
2021 г. Достъпът до запечатаните помещения да се осигури въз
основа на Решение № 1244-МИ и всички извършени действия от
назначените със заповед на кмета на съответните общини комисии
следва също да изпълняват условията на цитираното решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение имате ли въпроси?
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
решение относно отваряне на запечатани помещения, определени за
съхранение на книжа и материали от изборите на 11 юли 2021
година.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, Решението е № 382-НС.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: В тази връзка да изпратим едно
писмо до всички кметове на общини, с което да ги уведомим, че
Централната избирателна комисия е приела Решение № 382-НС
относно отваряне на запечатани помещения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо до
всички кметове на общини във връзка с приетото преди малко
решение.
Моля, процедура по гласуване!
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към доклади по административни
преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 8. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам за осъществения по
график етап от предаването на бюлетините от Печатница „Демакс“
АД на районни избирателни комисии, представители на областните
администрации, заедно с изборните книжа и материали, които са
отпечатани в същата печатница.
Получили сме и информация за това, включително
констативни протоколи от областни администрации област Пловдив
за 16-ти и 17-ти изборен район, за област Кюстендил, от областна
администрация Русе, Пазарджик и Перник. Докладвам ви ги за
сведение и предлагам да приемем едно протоколно решение всички
получени констативни протоколи и други писма, във връзка с
доставката на бюлетините от 5 юли нататък да се обобщават и да се
публикува информация за това във вътрешната мрежа, а самата
кореспонденция и протоколите да бъде предоставена на отговорното
длъжностно лице от администрацията по изпълнението на договора
между ЦИК и Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
писмо от министъра на финансите с приложен проект на доклад до
Министерски съвет от министъра и проект на Постановление за
одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2021 г. за осигуряване на всички
необходими средства, свързани с машинното гласуване.
Предлагам ви да изпратим писмо до министъра на финансите,
с което да го уведомим, че съгласуваме без бележки проекта на
постановление за допълнителни разходи по бюджета на Централната
избирателна комисия. Стойността ще обезпечи изплащането на
задълженията по договорите, свързани с машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване по този доклад изпращането на писмото до министъра
на финансите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с докладна ЦИК09-259 от 2 юли 2021 г. са представени проекти на писма до
кметовете на общини, които са получили средства чрез трансфер за
възнаграждение за заседания и дежурства на общинските
избирателни комисии. Ние следва да уведомим писмено по
електронната поща получателите за трансфери, включително за
осигуровките върху тях, за предоставените средства към 30 юни
2021 г., както и с посочване на параграфа, по който следва да бъдат
отразени счетоводно.
Моля за одобрение на изпращането на тези писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобрението за изпращане на писмата.
Моля, режим на гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, представени са отчети от
Б.
Ц.
по граждански договор № 180 от 18 юни 2021 г.,
както и от А. К. по договор № 184 от 24 юни 2021 г.
Б.
Ц.
е участвал като външен експерт в
процедурата по договаряне с Печатницата на БНБ по възлагането на
изработката и доставката на хартиени бюлетини за изборите за
народни представители.
А.
К.
е участвал за подпомагане на дейността
на Комисията по възлагане на компютърната обработка.
Представени са доказателства за изпълнението на договорите,
включително и отчети от лицата с докладна ЦИК-09-261 от 2 юли.
Плащането ще се извърши от средствата по План-сметката по
§ 02- 02.
Предлагам да приемем работата на Б.
Ц.
и на
А.
К.
по изпълнение на посочените граждански
договори и да одобрим изплащането на възнагражденията по тези
договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
доклад?
Подлагам на гласуване за одобрение работата на експертите и
изплащане на възнагражденията при условията на гражданския
договор.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева в доклади по административни
преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
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Колеги, докладвам ви докладна – информация с вх. № НС-0960 от 2 юли 2021 г. от М.
Р.
– главен юрисконсулт в
дирекция „Администрация“ относно справка в регистър Национална
база данни „Население“, с която ни уведомява, че в периода 30 март
до 1 юли няма постъпили искания за извършване на справки в
регистъра на населението на Национална база данни „Население“.
Това е във връзка с изпълнение на протоколно решение № 543 от
20 юни 2017 г. Може и да използвам да проверим кандидата, който
заличихме, но следващ път. За сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-20-206 от 1 юли 2021 г. от
„БТВ Медиа Груп“ ЕАД Христиания Червенкова, репортер в БТВновините. Тя се обръща към нас с молба за интервю и предоставяне
на информация относно криптошрифтовете на кодовете на
машините, с които се гарантира защитата на вота, колко са
криптографските кодове, по какъв начин е гарантирана защита, кой
има достъп до склада, където се съхраняват машините, кой има
достъп до лог журнала и кодовете за машините, има ли специална
настройка за определен времеви период, в който работят машините,
има ли основания за съмнения и твърдения, че по някакъв начин
може да се наруши тайната на вота.
Аз лично от всичките зададени въпроси не мога да отговоря
на първия – колко са криптографските кодове, защото не знам дали
някой знае. Така че го докладвам в момента за запознаване и
сведение.
Следващото писмо е с вх. № НС-22-21-97 от 2 юли,
предполагам, че е качено в папка с моите инициали, то е лично до
мен, подписано от баба Красимира от село Лозен. С това писмо тя
ме моли да занеса машина за гласуване в село Лозен, за да могат да
гласуват над 6 хиляди жители на това село – най-голямото село в
България, тъй като няма предоставена възможност или да се заснеме
гласуването с машина и по БНТ да се покаже как се гласува с
машина. Има даден телефон. Смятам да й се обадя, за да й кажа, че
по БНТ се излъчва 3-минутен видеоматериал, който е заснет, който
подробно разяснява как се гласува с машина и се излъчва по всички
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БНТ-ата и нямаме физическо време да занесем машина в Лозен,
иначе с голямо удоволствие бих го направила.
Следващият доклад е отново за интервю от Елза Тодорова, не
е ясно, Dir.bo/Dir Podcast пише. Пише: „Ще бъде ли удобно да се
включим с кратък телефонен запис, като се обясни ако станем
свидетели на търговия с гласове къде трябва да се сигнализира, има
ли нещо като лесна математическа логика, с която да обясним на
хората колко е важен всеки техен глас“.
Предлагам за сведение и ако ни потърси госпожа Тодорова, в
крайна сметка да й обясним, ако станем в изборния ден свидетели на
търговия с гласове къде трябва да сигнализират. А за
математическата логика аз лично трудно ще им отговоря. Ако желае
колегата Томов, може да отговори.
За момента това са моите доклади.
Моля да ме запишете за докладване в точка гласуване извън
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В доклади по
административни преписки, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви разпределено днес на мой доклад и
пристигнало вчера писмо от ОИК – Кресна с вх. № НС-15-554 от
02.07.2021 г. Уведомяват ни, че на свое заседание на 29.06.2021 г. са
прекратили предсрочно пълномощията на Йордан Стоянов Дончев,
като кмет на кметство с. Сливница, община Кресна на основание чл.
42, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, считано от 29.06.2021 г. и са анулирали
удостоверението му. В преписката, която ни прилагат е протокола и
съответно решението.
Аз ви предлагам с писмо да изискаме от ОИК – Кресна,
опитах се да се свържа по телефона, но телефоните са неактивни,
поне изключени тези, които са дали на сайта, на заместникпредседатели, да изискаме документа, установяващ основанието за
предсрочно прекратяване пълномощията на кмета за попълване на
преписката, защото знаете, че предстои да направим предложение до
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Президента по смисъла на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, както и
да кажат дали решението е оспорвано или не.
Междувременно, госпожо председател, за да не губим време
с оглед срока по чл. 463 ви предлагам и писмо до господин Гетов в
ГД „ГРАО“ – Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, да го помолим да ни уведоми за броя на
жителите по постоянен адрес на с. Сливница, община Кресна към
29.06.2021 г.
И в двете писма предлагам да има „в спешен порядък“ или
„незабавно“, не съм ги написала, просто ви ги докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
И
двете
едновременно да ги подложа на гласуване?
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмото до
ОИК – Кресна.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, подлагам на гласуване и писмото до Главна дирекция
„ГРАО“, както беше предложено от докладчика.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Госпожо Ганчева, продължете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Госпожо председател, уважаеми колеги, докладвам писмо с
вх. № НС-04-01-310-9, това е оригиналът, пристигнало е в копие
също. От Работна група „Избори“ ни уведомяват, като ни препращат
в преписката доста документи, явно са събрали всичко по този
въпрос, че за град Бон – Федерална Република Германия, в
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съответствие с грама от Дипломатическо представителство –
Берлин, е поискано съгласие за промяна на адреса на съответната
избирателна секция. Сочи се, че в съответствие с протоколния ред на
приемаща страна е изпратена нова вербална нота към федералното
Министерство на външните работи с молба за съгласие за промяна
на адреса на избирателната секция. Сочи се, че ще ни информират
веднага при получаване на разрешение от германските власти. В
случай, че не бъде получено съгласие до 5 юли тогава ще отправят
предложение за неразкриване на тази секция. В преписката, колеги,
съобразно приложените грами, се съдържа информация, че няма
установени срокове за времетраене на процедурата и не може да се
поеме ангажимент дали ще се получи отговор от германска страна за
изборите, насрочени на 11 юли. Приложени са три броя заповеди на
генералния консул госпожа Бойчева, с която се посочва, че адреса в
хотел „Хилтън“ е бил отказал и се заменят с думите, съответно
новия адрес, за който е поискано разрешение. Както са приложени и
списъците на лицата, заявили желание да гласуват.
По така направения доклад аз предлагам да публикуваме тази
заповед, която ни е изпратена – № 115 на нашата страница,
съобразно предходно протоколно решение, да държим тази преписка
на внимание с оглед новопостъпваща информация. Към момента
няма да направя други предложения с оглед това, че се сочи, че до
5 юли ще имаме нова информация.
Това е моето предложение по тази преписка. Ако има други?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на госпожа Ганчева имате ли въпроси или друго предложение?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ако няма други предложения,
госпожо председател, аз не предлагам гласуване, защото имам
протоколно решение за публикуване на заповеди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, продължете,
след като няма друго.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам вх. № НС-23-451 от
03.07.2021 г., като това е писмо, което е получено по електронната
поща от госпожа С.
С.
, която сочи, че е държавен
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представител, каквото и да означава това, не знам. Казва, че може би
лицето, назначено по предложение на Министерство на външните
работи в секция 453 – Лондон-Крикълууд, Голдърс Грийн, Принцес
Парк, със съответния адрес. В имейла тя излага, че след обявяване на
избирателните списъци е установила, че хората, подали онлайн
заявления липсват и това ще затрудни много работата.
Тъй като знаете, че избирателните списъци са въз основа на
обобщените данни, сочи се, че има някакво обединяване, виждам, че
е изпратено до много имейл адреси, но не и до Работна група
„Избори“, затова предлагам незабавно да препратим това писмо за
предложение по компетентност и незабавно уведомяване на
Централната избирателна комисия в случай, че е необходимо да
съдейства по някакъв начин. Това ми е предложението за писмо, тъй
като, колеги, знаете, че правомощията на Министерство на
външните работи, на ръководителите на ДКП-ата са да съставят
списъците по чл. 31 от Изборния кодекс.
Това е моето предложение.
Колега Гаврилов, Министерство на външните работи, понеже
на предходните избори Комисията беше обвинявана, че обединява
безразборно заявления, всички обединения на заявленията бяха
направени с оглед съставяне на списъците по чл. 31 ИК и улесняване
на българските граждани, аз не мога да кажа за тази секция, от която
видно се сочи, че има обединение, какви обобщени данни по чл. 16,
ал. 2 ИК сме предали, така че аз предложих веднага, незабавно, в
спешен порядък да изпратим на Работна група „Избори“ това писмо,
с което сме сезирани. Предложи отправяне на предложение по
компетентност и незабавно уведомяване на ЦИК в случай, че е
необходимо някакво съдействие.
Мисля, че бях достатъчно ясна в предложенията си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Писмото завършва така: „Моля за
съдействие за преразглеждане на списъците и добавяне на имена на
липсващите гласоподаватели към общата секция“. Това не може да
стане.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, аз
оставам с впечатление, че тези хора са подали заявления за
гласуване извън страната и липсват в списъците. Не е ли така,
колеги?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Списъците публикувани ли са?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да видите,
към сайта на Министерство на външните работи има линк.
Вие имате ли друго предложение, различно от това на
докладчика?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Става дума за списъци за гласуване
ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно за тях става
дума.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е главният списък, който се
представя на изборната комисия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така, на
лицата, които са подали заявления за гласуване извън страната.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, но това не е същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как да не е?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Защото има и хартиени, те се
прибавят и т.н.
Всъщност, до сега аз мислех, че те се появяват чак в
последния момент, тези списъци за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нали се изготвят
списъци на лицата, подали заявления за гласуване.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, щом тя се е запознала, значи
оказвам, разбира се доверие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Ганчева.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева); против –
няма.
Колеги, прекъсвам заседанието до 18.30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 11 членове
сме в залата. Продължава заседанието на Централната избирателна
комисия.
Бяхме стигнали до точка 8 от дневния ред:
Точка 8. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, докладвам за сведение
получено в Централната избирателна комисия писмо от кмета на
район Лозенец, Столична община, към което е приложил негова
заповед, както и протокол от действия на назначената комисия,
която е предприела действия за унищожаване на останалите за
съхранение в администрацията на район Лозенец резервни бюлетини
от изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Също така за сведение на Централната избирателна комисия
писмо от РИК – Двадесет и пета, за предприети действия от
комисията по подаване искане за освобождаване на член на
секционна избирателна комисия. Колегите ни уведомяват за това, че
искането е изпратено чрез ЦИК до тях. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Господин Баханов?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № НС-02-58 от 30 юни 2021 г. от
Окръжна прокуратура – Пазарджик, ни уведомяват и ни изпращат
влязла в сила присъда – за изпълнение на ЦИК я изпращат, № 9 от
05.03.2019 г. по НОХД № 532 от 2016 г. на Окръжен съд –
Пазарджик, ведно с решение на Апелативен съд – Пловдив и
решение на Върховен касационен съд, влязло в сила на 17 юни
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2021 г., с което М.
М.
А.
от град Стамболово,
община Ракитово, осъден на наказание лишаване от право да заема
обществена длъжност общински съветник за срок от 3 години,
считано от влизане в сила на присъдата, като молят, упражнявайки
правомощията на Централната избирателна комисия, по правилото
на чл. 402 от Изборния кодекс да уведомим общинските избирателни
комисии в страната при следващи общински избори за наложеното
наказание на М.
А.
като пречка за кандидатирането му
за общински съветник и като молят да ги уведомим писмено в
кратък срок за приемането на документацията във връзка с
изпълнение на наложеното наказание по описаната присъда, като ни
е изпратена цялата преписка от присъдата, решенията на Апелативен
съд и на Върховен административен съд.
Подготвил съм писмо до изпълнителния директор на
„Информационно обслужване” АД и до главния директор на Главна
дирекция „ГРАО” в МРРБ с копие до Окръжна прокуратура също
така – Пазарджик, с което ги информирам двамата директори, че във
връзка с получено в Централната избирателна комисия писмо от
Окръжна прокуратура – Пазарджик, с което ни уведомяват за лицето
и за наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане
в сила на присъдата, следва да има предвид за съобразяване при
извършваните в бъдеще проверки за предстоящите избори до
изтичане на срока на наложеното наказание на лицето – 17.06.2024 г.
Отделно от това, уважаеми колеги, същото да бъде вписано в
нарочния регистър, който се води в Централната избирателна
комисия.
Това е предложението. Така е и по други присъди. Такава е
практиката на Централната избирателна комисия – да го приемем, да
го гласуваме и да го изпратим до съответните институции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Баханов.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Следващото, уважаеми колеги, е
вх. № НС-09-57 от 29 юни 2021 г. от Софийска районна прокуратура
– постановление за отказ да се образува наказателно производство.
Прокурорът при СРП е изпратил материали от СДВР по описа на
СДВР, касаещи извършена проверка по подаден на тел. 112 сигнал
за извършено нарушение на Изборния кодекс от страна на ПП
„Демократична България”. Образувано е мнение за отказ за
образуване на досъдебно производство. От лицето, което се е
представило на тел. 112 – за сведение, от него се вижда, че
горецитираната политическа партия е използвала в брошурата си
българското знаме, което според него е нарушение на Изборния
кодекс и цитира Прокуратурата, че съгласно чл. 183, ал. 4 от
Изборния кодекс се забранява гербът и знамето на Република
България да се използват за агитационни материали, но считат, че не
са наказателно съставомерни тези действия, поради което
настоящата прокурорска преписка следва да бъде прекратена и не са
налице изискуемите от закона предпоставки за образуване на
досъдебно производство, няма данни за извършено престъпление,
прокуратурата не е компетентна. Така прокурорът на базата на тези
основания постановява: „Отказва да образува и прекратява
прокурорска преписка и да се изпрати постановлението на ЦИК –
София”. Предлагам да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря.
Докладвам писмо, получено с вх. № НС-04-02-179 от 2 юли
2021 г., от Областна дирекция на МВР – Враца. Преписка във връзка
с оплакване от М.
К.
И.
, която междувременно е
писала писмо и до ЦИК – нейното е с днешна дата, тоест докладвам
и двете. Нейното писмо е вх. № НС-22-2206 от 3 юли 2021 г. Става
дума за това, че според нейното писмо тя не е подавала декларация
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за гласуване в чужбина, но някой все пак е подал декларация за
гласуване в чужбина, ползвайки електронния формуляр на
„Информационно обслужване”. Писмото на Областната дирекция на
МВР във Враца е следното:
„Във връзка с извършване на предварителна проверка по
преписка от 2021 г. по описа на Районно управление – Враца, вх. №
33-80 от 2021 г., и в изпълнение на писмените указания на
наблюдаващия прокурор Ви молим да ни предоставите справка
относно лицето М.
К.
И.
подало ли е заявление за
гласуване в чужбина по електронен път. Ако е подало заявление, да
се посочи датата, точен час на изпращане и данни за IP-адрес, от
който е подадено заявлението и както и подадено ли е с електронен
подпис?”
Предлагам да изпратим по компетентност за разглеждане
тази преписка на „Информационно обслужване”, които разполагат с
необходимата информация и могат да отговорят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм насоката на разсъждения,
обаче не съм съгласен с административно-организационните
действия.
„Информационно обслужване” нищо не разглежда.
Предлагам просто да се изпрати това нещо и да отговорят на
въпросите, така както са зададени от разследващите и отговорите на
тези въпроси ще дойдат при нас. Ние ще ги изпратим на
разследващите всичките точно.
Правя и още едно предложение. Този тип сигнали да минат в
отделна папка. На предните избори имахме 10 – 15 такива сигнали
от граждани, че някой им ползва личните данни да подава
електронни заявления. Отделна папка! Заедно и с останалите.
А сега защо го казвам? Знаем, че преди 2 – 3 години от НАП
изтече огромен масив от лични данни на гражданите, които висят
някъде си – в облаци ли, в нещо друго ли, и те са лични данни –
ЕГН-та, адреси, точно този тип основни фактори за подаване на
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заявления. Казвам го не заради нещо друго, а защото в един момент,
след година, две пак ще се поеме въпросът за дистанционно
гласуване, още повече се реализира и в момента такъв проект.
Трябва да знаем и рисковете при реализацията на този проект
и точно този тип – да го наречем реалности, а не желания, добре е да
се отчитат. Да, в момента е изтекла огромна информация от НАП,
които верифицират гражданите именно за подаване на заявления,
именно за участие в изборите. В отделна папка последващ анализ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И то много сериозен анализ. Тази
госпожа И.
ми се обади. Тя по повод подадено заявление за
вписване по настоящ адрес е установила каква е причината да й се
откаже да бъде вписана. И така разбира, че е била подала заявление
за гласуване в чужбина. Много е важно да се направи наистина
такъв анализ, защото ето, тя в момента е лишена от възможността да
гласува по настоящ адрес. Разбира се, аз й казах, че ще гласува по
постоянен адрес.
Поддържам направеното предложение от колегата Чаушев,
но като се направи една такава папка със събрани документи от
проверката от „Информационно обслужване” наистина да имаме
общата воля да седнем и да ги разгледаме и да видим какви са били
причините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Къде да стои тази
папка?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тази папка не съм проверявала, но
по мой доклад още в началото трябваше да е изготвена. Не съм
проверявала дали съществува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Гаврилов,
Вие като докладчик съгласен ли сте с това предложение?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, приемам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг
доклад?
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имам още само един, той е кратък.
Аз ще изпратя писмо до „Информационно обслужване” с
искане те да ни отговорят на нас.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно така.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да им дам ли в копие писмото?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, приложено
изпращаме.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на докладчика
да изпратим писмо до „Информационно обслужване” да ни
предоставят необходимата информация въз основа на писмото,
което ще приложим. Моля, процедура на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: И втора преписка. Тя е относно
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от изборите за народни представители на 4 април
2021 г. във връзка с досъдебно производство на Районно управление
на МВР – град Долни Дъбник, изх. № 24-8626 от 30 юни 2021 г.
Всъщност ние им писахме вече, че им разрешаваме, тъй като те
първо ни писаха дали ние им разрешаваме, им написахме, че да и
обяснихме закона. Това е в отговор на нашето писмо, а входящият
номер на преписката е № НС-06-462 от 1 юли 2021 г. и те ни
уведомяват, че са изпълнили разпоредбите по закон и прилагат
констативен протокол за това, което е извършено – отворили са
помещението и са предали документите, които са изискани от
Районно управление на МВР. Предлагам да остане за сведение,
преписката се закрива по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, благодаря.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
По пощата е пристигнало писмо, което е получило № НС-06468 от 1 юли 2021 г. С него инженер Петров – секретар на община
Радомир, ни осведомява, че помещението, в което се съхраняват
изборните материали от изборите на 4 април 2021 г. е отворено по
молба на сектор „Противодействие на икономическата престъпност”
в Областна дирекция на МВР – Перник. За сведение. Приложени са
документите: заповед, протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам Ви, че поради обаждане от РИК –
Двадесет и шеста, на колегата Стойчева, за да вземе районната
избирателна комисия и да заличи починалия кандидат, бях говорила
с председателя на районната избирателна комисия да се свържат с
политическата партия, издигнала този кандидат, да им предоставят
информация, но поради отказ на политическата сила и по искане и
молба на секретаря на РИК направихме справка в Национална база
данни „Население”, извадихме данните за лицето, установява се, че
той наистина е починал на 17 юни 2021 г. и изпратихме тази
информация на РИК – Двадесет и шеста, Софийска област по
електронната поща, за да имат правно основание да вземат решение
за заличаване на починалия кандидат. Информирам Ви за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка 9:
Точка 9. Разни.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в папката от 2 юли 2021 г.
имаме едно постъпило писмо по електронната поща от РИК –
Кърджали. Тъй като пишат, че ни изпращат протоколно
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предложение от РИК – Кърджали, относно предаване на изборните
книжа и материали, няма данни да има приложение, не се и намира в
електронната поща друго извън това. Моля да го видите. Отнася се
за предаването на книжата и материалите от секционните
избирателни комисии, в които е имало само машинно гласуване и
хартиени бюлетини не са използвани дори и за образец. Те предлагат
предаването на чувала с бюлетини на органите по чл. 287, ал. 7 да се
осъществи преди пристигането на членовете на секционните
избирателни комисии за проверка на протоколите в РИК.
Аз Ви го докладвам за сведение, защото видно от тяхното
писмо, вх. № НС-15-547 от 1 юли 2021 г. няма искане за произнасяне
на ЦИК, но тъй като е въпрос, който поставят и други районните
избирателни комисии, въпросът е включително дали хартиените
бюлетини, които не са ползвани в секции с машинно гласуване, да се
поставят в чувала с изборните книжа и материали, които подлежат
на предаване на общинската администрация. Този въпрос между
другото стои и за секциите извън страната. Аз Ви го докладвам за
сведение и за запознаване. Копие ще предоставя на господин Войнов
да помислим принципно дали е възможно ЦИК да вземе решение в
тази насока. На този етап прилага се Решение № 339 относно
опаковането, както и методическите указания на Централната
избирателна комисия.
Колеги, докладвам Ви писмо, което вчера изпратихме с молба
за последващо одобрение. В тази връзка Ви докладвам и едно писмо,
което е постъпило в Централната избирателна комисия от
заместник-ръководител на техническия екип по организационнотехническата подготовка. Изпратихме писмо, намира се във
вътрешната мрежа, папка с наименование „Последващо одобрение”
в моя папка с моите инициали с № НС-06-476, адресирано до всички
кметове на общини с копие до РИК и до Националното сдружение
на общините за осигуряване на дежурство на 3 юли 2021 г. до
17,30 ч., тъй като днес изтича срокът за подаване на заявление до
общинската администрация от избиратели, спрямо които са
допуснати непълноти и грешки в избирателните списъци. Моля за
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последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване на това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение
две писма под формата на съгласувателни писма, които са
постъпили в Централната избирателна комисия от временно
изпълняващият длъжността директор на дирекция „Сигурност” в
Столична община, свързани с нашите писма, изпратени до Столична
община за обезпечаване на района като охрана и включително
паркиране, включително ограничаване и спиране на движението
периметъра, който се ползва от транспортиращите коли на
материалите от районните избирателни комисии - № НС-07-72; НС07-71 от 2 юли 2021 г. В тази връзка е и писмо от Главна дирекция
„Национална полиция” главен комисар Станимир Станев, № НС-042-180, всичките ги докладвам за сведение.
От всички тези писма става ясно, че са предприети действия
във връзка с отправеното искане от Централната избирателна
комисия.
Докладвам Ви за сведение получен екземпляр от заповед от
Софийска районна прокуратура за дежурни прокурори и служители
от Софийска районна прокуратура в деня преди изборите и в
изборния ден, копие от тази заповед ще бъде предоставена и в
кабинета на председателя – № НС-09-61.
Колеги, докладвам Ви за сведение писмо, което сме получили
от министъра на правосъдието с приложени две таблици,
предоставена информация за партии и коалиции, които са получили
субсидия във връзка с наше писмо, изпратено до Министерство на
правосъдието от 16 май 2021 г. във връзка с предстоящо решение за
медийните пакети. Докладвам Ви го за сведение и за запознаване,
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копие и на господин Димитров от писмото с приложенията.
За сведение Ви докладвам писмо, което сме получили в
Централната избирателна комисия от главния секретар на Народното
събрание до Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” в отговор на писмо по повод извършена проверка с
оглед осигуряване на пожаро-безопасни условия на работа в
Централната избирателна комисия, включително за извършена
проверка от Народното събрание, № НС-23-447 от 2 юли 2021 г. за
сведение на Централната избирателна комисия за предоставяне,
както в кабинета на председателя и на директора на дирекция
„Администрация”.
Писмо от главния секретар на Народното събрание, № НС-0287 от 2 юли 2021 г. То е отново свързано с осигуряване на пожаробезопасни условия на работа. Прилагат се правилата за организация
на дейността в Народното събрание. В тази връзка ще се предостави
на директора на дирекция „Администрация”, както и един екземпляр
ще бъде поставен тук в залата за подробно запознаване от членовете
на Централната избирателна комисия, на директора на дирекция
„Администрация” да запознае служителите, както и всички
сътрудници.
Колеги, друго писмо от главния секретар, № НС-02-86 от
2 юли 2021 г. в отговор на наше писмо, с което поискахме
предоставяне на помещения, както и на обезпечаване на работата на
Централната избирателна комисия в периода по произвеждане на
изборите и приемане на документите. Моля да се запознаете,
включително по отношение на искането ни за ползване на паркинга
пред сградата – възможност в периода на изборния ден до обявяване
на резултатите от изборите.
Към това писмо са приложени план на постовете от НСО, от
ръководителя на звено НСО в Народното събрание. Този план ще
бъде приложен към нашия оперативен план, когато го приемаме.
РОСИЦА МАТЕВА: Имам въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
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РОСИЦА МАТЕВА: Ще може ли този път членовете на
Централната избирателна комисия да паркираме на този паркинг или
пак няма да ни пускат? Защото в предишните 5 години никога не са
ни пускали. Надявам се, затова питам. Аз винаги съм изпитвала
огромни затруднения, за да мина и да питам. (Уточнения.)
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка, № ЦИК09-260 от 2 юли 2021 г. – предложение за сключване на граждански
договор за подпомагане на Централната избирателна комисия в
периода от 5 юли до 18 юли 2021 г. Към докладната записка е
приложен и проектна договор. Предложението на директора на
дирекция „Администрация” е придружено и с контролен лист за
извършен предварителен финансов контрол. Става дума за
сключване на граждански договор със С.
И.
В.
.
Виждате предмета на договора, дейностите са описани,
възнаграждението, така както и на работната група е обсъдено. Моля
да го гласуваме и да упълномощим председателя да сключи този
договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на докладчика.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви едно писмо
по електронната поща от Пламен Анастасов, който казва, че пише
като участник в изборния процес и в частност като председател
на секционната избирателна комисия. Запитването му е свързано с
това дали е необходимо да изчака полицейски ескорт, за да се
транспортират книжата до районна избирателна комисия, тъй
като в изборите на 4 април 2021 г. се е наложило да чакат един
час в училището, за да се организират полиция и районна
администрация за предоставяне на ескорт и това ги е забавило.
След това са обикаляли целия град, а не са преминали по най-
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краткия път до районната избирателна комисия. Тъй като става
дума за член на секционна избирателна комисия, считам, че не
дължим отговор на всеки член на секционна избирателна комисия
с оглед на това, че обучението се провежда от районните
избирателни комисии, но с оглед на това, че е свързано с охрана
на изборните книжа, предлагам Ви да изпратим писмо, че
секционната избирателна комисия, така както е предвидено в
методическите указания в този състав, следва да предаде
съответните протоколи, изборни книжа и материали опаковани на
районната избирателна комисия, съответно на общинската
администрация или на районна администрация. Но транспортът
се осигурява при съгласуване, включително с органите на МВР,
които са длъжни да осигуряват охраната при транспортиране. В
този смисъл предлагам да отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращането на отговор по това писмо, така както
ни беше представено от госпожа Солакова.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме по
електронната поща писмо от НСИ във връзка с тримесечното
изследване – наети лица, отработено време, средства за работна
заплата и други разходи за труд за 2021 г. Регулярно, вече втора
година, предлагам упълномощеното лице госпожа В.
Б.
да изготви информацията, да я предостави на Централната
избирателна комисия за одобряване и изпращане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И последно. Колеги, във вътрешната
мрежа, в папка ОТП, файлът „Списък сътрудници” – виждате
обобщен списък както за приемане на протоколите от районните
избирателни комисии, така и на сътрудниците за група „Гласуване
извън страната” и група „Жалби” и към говорителите актуален към
17,00 ч. на 3 юли 2021 г. Част от този списък вече е одобрен с
протоколно решение на ЦИК. Възложено е изготвянето на
гражданските договори. Предлагам Ви за другата част, за които
нямаме протоколно решение днес да приемем такова, да се изготвят
и да се възложи изготвянето на граждански договори при условията,
които сме гласували за първата група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
някакви други предложения? Ако не, моля да одобрим с протоколно
решение обобщения списък на сътрудниците, които ще подпомагат
дейността на Централната избирателна комисия.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
Господин Георгиев и господин Димитров, ако имате спешни
доклади.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, за сведение за МИР – 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако е от сутринта,
не е за доклад. (Уточнения.)
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: За втори или трети път ни
напомнят, че от Мисията на ОССЕ – този път писмото е подписано
от ръководителя на мисията, че искат да присъстват на публичното
представяне на сертификат и на процеса на сертифициране и понеже
това ще бъде в понеделник, просто да им напиша такова писмо, с

47
което да им дам координатите, да ги информирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Този въпрос беше
поставен и на срещата, която имаше ЦИК с ОССЕ, и тогава поехме
ангажимент да ги информираме. Така че, колега Димитров, могат да
бъдат уведомени за понеделник, 10,00 ч. в зала 1.
Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението да
уведомим представителите на ОССЕ за събитието в понеделник в
10,00 ч. в зала 1 – ако имат желание, да присъстват.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов); против –
няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Молят за среща с ЦИК, с госпожа
Нейкова – шефът на Мисията, госпожа Тана де Зулуета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, от дневния
ред ни останаха две точки – точка „Машинно гласуване” и
„Гласуване извън страната”.
Преминаваме към точка 2:
Точка 2. Машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писма, вх.
№ ЦИК-06-11-134 от 2 юли 2021 г. и № ЦИК-06-11-137 от 3 юли
2021 г. Двете писма са еднакви, те са от „Информационно
обслужване” и са във връзка с наше писмо, с което ги помолихме да
ни уведомят дали имат възможност да ни доставят и на каква цена
допълнително 500 броя USB флаш памети, същите по вид, като
доставените по договор № 22 от 24 юни 2021 г. между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване”. С тяхното
писмо ни предоставят оферта, а именно за 500 броя памети за
контрол на данните за изборите – тип USB, които се вписват в
отделението за данни за избори на електронната машина за
гласуване А4 – 517, на единична цена 40,00 лв., общата стойност
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20 хил. лв.
Изготвено е становище, докладна записка от директора на
дирекция „Администрация”, относно предоставеното предложение.
То е с вх. № ЦИК-09-262 от 3 юли 2021 г. Можете да го видите в моя
папка. В него се казва, че за периода от 1 юли 2020 г. до 30 юни
2021 г., тоест за последните 12 месеца за извършените доставки с
този предмет са платени общо 1946 лв. В бюджета на Централната
избирателна комисия има налични средства за покриване на
посочените разходи и съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки възложителите могат да възлагат директно
обществени поръчки за оставки и услуги с прогнозна стойност, помалко от 30 хил. лв. без ДДС, като ЦИК може да одобри
направеното предложение. Към докладната записка е приложена и
справка за закупените устройства – външна памет за периода от
последните 12 месеца. Изготвен е и контролен лист. Всички те са в
моя папка. Предлагам да одобрим закупуването на тези 500 флаш
памети от „Информационно обслужване”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на господин Войнов?
Подлагам на гласуване направеното от него предложение
съгласно докладната записка на директора на дирекция
„Администрация”.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с доставката
на 1637 специализирани устройства за електронно машинно
гласуване по договор, сключен между Централната избирателна
комисия и „Информационно обслужване”, вече има готовност от
страна на „Информационно обслужване” да предаде машините на
Централната избирателна комисия по одобрената от нас процедура с
три приемо-предавателни протокола.

49
Предлагам утре в 11,00 ч. четирима представители на
Централната избирателна комисия при наличие на приемопредавателен протокол между „Смартматик” и „Информационно
обслужване”, за което имаме уверение, че вече е налице, да
подпишат приемо-предавателните протоколи с „Информационно
обслужване” и със „Сиела Норма”, като получим от
„Информационно обслужване” съответно машините и останалите
материали и да ги предадем с аналогичен приемо-предавателен
протокол на „Сиела Норма”.
Предлагам приемо-предаването да се извърши от четирима
членове на ЦИК, а именно: Емил Войнов, Димитър Димитров,
Любомир Гаврилов и Любомир Георгиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само че аз викам първо да одобрим
приемо-предавателния протокол и той да бъде строго в
разпореждането на чл. 4.4. от сключения договор между ЦИК и
„Информационно обслужване”. Защото предния договор на втора
страница имаше някакви есеистични разсъждения по отношение на
едни действия по отношение на първия договор между
„Информационно обслужване” и „Смартматик”, с които имаше
намерение ние да одобряваме действия на „Информационно
обслужване” по отношение на „Смартматик”. Няма такова нещо!
Член 4.4. е категорично ясен – вещи. Никакво последващо или
предварително одобряване на каквито и да било действия. Толкова!
Преди да тръгнат колегите насам все пак да видим и какъв
приемо-предавателен протокол ще се подписва в изпълнение на
договора между „Информационно обслужване” и ЦИК и строго в
разпоредбите на чл. 4.4.
Освен това добре е да си гледаме и нивата на приемане и
предаване, защото имаше ситуация, че служител – някой си, на
„Информационно обслужване” трябва да предава на четирима –
трима тогава, членове на ЦИК. Не знам дали нивото на трима или
четирима членове на ЦИК е равнозначно на нивото на служител на
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„Информационно обслужване”. Като ще играем на пълномощни,
може би е добре и ние да упълномощим технически сътрудник да
върви да приема тези или да ги предава. Както и да е! Говоря за
уважение.
Предлагам преди да тръгнат колегите да видим проекта на
приемо-предавателния протокол, който ще се подписва както от
страна на „Информационно обслужване”, така и от страна на
Централна избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Приемопредавателният протокол има ли го качен в папка някъде?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Има, има.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко
време за запознаване с проекта на приемо-предавателния протокол.
Ако имате предложения за промени по него, тъй като утре сутринта
колегите ще трябва да бъдат на място за приемането. Пет минути за
запознаване.
Колеги, имате ли предложения по така представения проект
на приемо-предавателен протокол между Централна избирателна
комисия и „Информационно обслужване”.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без втора страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
направихте ли Вашите бележки?
Колега Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Преди всичко искам да обърна
внимание, че трябва да бъде направена корекция на една колона с
числа накрая, на последното от изрежданите номера – от № 1537 до
№ 1568 веднъж са написани коректно и следващата колона надясно
са повторени като номера поредни, а иначе номерата на съответните
устройства са различни. Това е техническа грешка и трябва да бъде
отразено – на последна и предпоследна страници, в края по описа
какво се приема и предава от № 1 до № 1637, пред-предпоследната
колона трябва да се променят числата с последните номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли беше?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това от мен.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласно чл. 4.4. приемаме само вещи в
определен тип количество. Това е чл. 4.4. от договора между нас и
„Информационно обслужване”. Всички останали разсъждения при
този проект, който гледаме, са абсолютно ирелевантни по
отношение на изпълнението на договора между „Информационно
обслужване” и ЦИК. Не мога да одобрявам предварителни действия,
извършени между „Информационно обслужване” и „Смартматик”, и
то без възражения! Най-малкото не знам какви действия са
извършвани. И не знам дали ценовите действия съответно са
изпълнени в договора между „Информационно обслужване” и
„Смартматик”, както се иска от нас тук да одобряваме, и то без
възражения. Считам, че правният характер на този протокол е
предал/сдал, а дали имам възражения, има си ЗЗД за това. Не мога
предварително да се отказвам от права. Да, имам право на
рекламации впоследствие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, някой друг
има ли предложение? Няма.
Подлагам на гласуване одобряването на приемо-предавателен
протокол с направените промени по него, въз основа на който
колегите – представители на Централната избирателна комисия, ще
приемат доставката на машините, предмет на договора между
Централна избирателна комисия и „Информационно обслужване”.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – 1 (Георги Баханов).
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Войнов да определим четиримата колеги – Войнов, Димитров,
Георгиев и Гаврилов, които да присъстват на предаването и
подпишат приемо-предавателния протокол.
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Моля, процедура на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – 1 (Георги Баханов).
Друго имате ли в „Машинно гласуване”?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо,
вх. № ЦИК-06-11-141 от 3 юли 2021 г. от „Сиела Норма”. С него
молят за одобрение за работа в склада за нощна смяна на 31 лица,
които ще подготвят машините за гласуване за 11 юли 2021 г.
Предлагам да изпратим писмо до МВР и ДАНС с копие до „Сиела
Норма” за проверка на лицата до 5 юли 2021 г. и лицата, за които не
възразяват да бъдат допуснати за работа в склада, като да ни
уведомят за резултатите от проверката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за изпращане на това писмо за извършване
на проверка на лицата, посочени в списъка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – 1 (Георги Баханов).
Колега Войнов, в тази точка? За следващо заседание.
Колеги, по машинно гласуване има още преписки, но първо
трябва да има обсъждане на работната група, след това колегата
Войнов, включително и аз имам преписки – ще бъдат докладвани.
Само Ви докладвам писмо, вх. № ЦИК-06-11-148 от днешна
дата, с което от „Сиела Норма” ни уведомяват, че от тяхно име
екземплярът на договор № 19 от 18 юни 2021 г. ще бъде получен от
госпожа П.
Ц.
. С приемо-предавателен протокол е
предаден екземплярът от договора на госпожа Ц.
. Докладвам
Ви го за сведение.
Това е във връзка с вх. № ЦИК-06-11-146 от днешна дата,
получен по-рано – в моя папка можете да се запознаете с него, в
което господин Тодоров ни пита защо не е получил екземплярът,
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който е за тях като страна. След извършена проверка се оказа, че
двата екземпляра на ЦИК и на „Сиела Норма” се съхраняват в
Централната избирателна комисия.
Колеги, преминаваме към точка 7:
Точка 7. Доклади относно гласуване извън страната.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Колеги, предлагам поредното решение за назначаване на
съставите на секционните избирателни комисии. То е качено във
вътрешната мрежа в моя папка. Това е проект за изменение и
поправка на техническа грешка. Всъщност една е техническата
грешка, основното е проекта за изменение на Решение № 375-НС.
Вторият – мисля, че той се различава по заглавието си, №
396. Всъщност той има кратка мотивна част, а в диспозитива са
изписани конкретните освобождавания и назначавания, които
предлагам да одобрим. Като в т. II е да допуснем поправка на
техническа грешка в секцията № 64 в Залцбург. Сега няма да чета
имената, мисля, че няма смисъл, така че го предлагам на Вашето
внимание за мнения и забележки. (Време за запознаване.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз Ви
предлагам в „относно” решението да бъде „Допълнение и поправка
на техническа грешка в Решение № 375 от 2 юли 2021 г.”, тъй като с
това решение в диспозитива трябва да бъде „Допълва Решение
№ 375-НС” и отдолу т. 2, не говоря за т. II, а в т. I. Трябва да бъде:
„Допълва решение, както следва: Създава се т. 2:” После ще го
изпишем при машинописките.
Колеги, по този проект на решение имате ли въпроси?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Като допълнение. Досегашният
текст става т. 1 и се създава нова т. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Технически ще го
изпишем в този смисъл. По проекта по същество имате ли бележки?
Технически ще го изпишем после както трябва.
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Колеги, ако нямате бележки, подлагам на гласуване така
представения проект на решение.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 383-НС.
Заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам проект на решение, който е
в моя папка във вътрешната мрежа под надслов Pr401-НС и така
нататък, точно под проекта, който досега разглеждахме. Той е
относно липсата на съгласие за откриване на избирателни секции
извън страната на територията на Федерална република Германия.
Има една лека редакция в първото изречение, което дължа на
колежката Елка Стоянова – ще го продиктувам, както предлагам да
бъде, ще го прочета:
„В Централната избирателна комисия е постъпило писмо от
Министерството на външните работи, вх. № НС-04-01-3310/8 от
2 юли 2021 г., с което на основание чл. 21, ал. 2 от Изборния кодекс
Министерството на външните работи уведомява ЦИК, че
българското посолство в Берлин е получило вербална нота от
германската страна, с която всъщност се дава съгласие на
федералното правителство да се произведат избори на територията
на ФРГ”. Има и условие към датата на изборите, съответните
разпоредби на германските власти, свързани с епидемията от корона
вирус да не са се променили.
В тази вербална нота са посочени по същество всички адреси
на местата за гласуване за нашите избори на 11 юли 2021 г., за които
се дава съгласие, но липсва съгласие за два адреса. Те са описани понадолу в мотивната част на проекта за решение. Тези два адреса са в
Манхайм и в Щутгарт, на които би следвало да са разположени
съответно избирателни секции № 321200115 – Манхайм 3, и
избирателна секция № 321200168.
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На практика възможностите да разкрием тези секции са
изчерпани и затова предлагам да вземем решение да отменим
образуването на тези две избирателни секции, тъй като липсва
разрешение от немските власти и да освободим назначените членове
на секционните избирателни комисии, които са само по едно
предложение, задължителното предложение на МВнР, публикувано
в Решение № 345-НС.
Хубавото на този фон е все пак това, че и в Манхайм и в
Щутгарт има по две други секции, в които могат да гласуват
българските избиратели, живеещи там.
Това е ситуацията, затова предлагам да вземем това решение.
Ние сме в етап на назначаване на секционните избирателни комисии.
Всъщност не би имало смисъл да продължава това за тези две
секции. Благодаря, това исках да изложа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз няма да подкрепя предложения
проект на решение от колегата Томов. Считам, че Централната
избирателна комисия няма правомощия, въз основа на които да
отмени образуването на избирателни секции № 15 и № 68.
Отделно цитираното писмо – мисля, че беше индекс 8, аз се
запознах няколко пъти с него и категорично считам, че там няма
достатъчно обективирана информация дори да приемем, че липсва
категорично съгласие за разкриване на секции в тези места.
Моля да се запознаете с преписката, тя е в папка на колегата
Томов – в оригинал е пристигнала. Аз се запознах подробно и по
повод моя преписка, която докладвах днес. Считам, че дори и да се
наложи да се отменя или закрива секция, то това не трябва да го
направи Централната избирателна комисия. А категорично не знам
какви неформални разговори в какъв порядък са водени с работната
група „Избори”, аз лично не комуникирам, но считам, че в тази
обективирана информация по грамите преписката съдържа писмо от
работна група „Избори” ведно с приложени грами. На една от
грамите или част от писмото се казва, че за Манхайм за следните два
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адреса няма съгласие към момента и за град Гьотинген би следвало
да се промени списъкът в страницата на Централната избирателна
комисия.
Не правя никакви предложения, защото всички предложения
се считат за враждебни от моя страна – позволявам си да употребя
тази дума. Моите съображения винаги са били правни, когато правя
изказване по проекти, но достатъчно в хода на произвежда на
изборите съм обект на коментари от други организации как
комуникирам с колегата Томов по повод неговите доклади.
Категорично възразявам ние да изземваме правомощия на
друга институция при липса на достатъчно данни – забележете,
колеги, затова, колега Томов, аз позволявам си да употребя думата
„апострофирах”, когато след брифинга на Централната избирателна
комисия и след това на заседание обявихме, че няма съгласие за тези
две места. Защото по постъпилата официално информация аз лично
не намирам – четох преписката три пъти, откровено Ви казвам.
Примерно, ако за Федерална република Германия прилагаме по
аналогия и изхождаме от съображенията, изложени в следващата
преписка, която постъпи в Централната избирателна комисия и по
председателска резолюция разпределена на мен за Бон – който се
споменава и в тази информация по Вашето писмо, там изрично в
писмото на работната група „Избори”е казано, че е предложен нов
адрес. Знаете, че във Федерална република Германия има малко поособен режим с оглед националното законодателство. Знаем, че там
нашите дипломати правят всичко възможно да се разкрият секциите
и до последния момент върви една процедура. Ето, преписката която
по-рано мина на доклад в заседание ставаше за дата 5 юли 2021 г. и
изрично се посочваше, че ще се предложи неоткриване за тези
секции. Ние определяме местата и броя на секциите в тези места. Но
не образуваме и съответно не отменяме избирателни секции.
Само за последно ще вметна, че подобен аналогичен случай,
само че не поради липса на съгласие, а поради други действия
имаше за Франция на предходните избори. Не мога да възпроизведа
точното име на градчето сега, но това се случи със съответните
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заповеди на компетентните лица. Единствените действия, които
трябва да предприеме ЦИК е с оглед вече отчитането на резултатите
и компютърната обработка след получаване на официална
информация в Централната избирателна комисия. Това е моето
мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по отношение на
предложения проект от господин Томов за заличаване на секции,
така както е озаглавено поради липса на съгласие за откриване на
избирателните секции, лично аз считам, че за яснота на всички
избиратели следва да бъде ясно какво се случва с местата,
определени с наше Решение № 253 и когато няма съгласие на
приемащата държава в тези места да се образуват секции, моето
мнение винаги е било ясно и категорично Централната избирателна
комисия да каже, че на тези места няма да има образувани секции.
Въпрос на формулировка и в търсене на прецизиране е моето
предложение. Имаме липса на съгласие няколко секции да бъдат
образувани в местата, които сме определили. Ако има само акт на
ДКП – ръководителят на дипломатическото или консулското
представителство за отмяна на неговите заповеди за образуване на
секциите, тогава в правния мир ще останат да висят местата, които
са определени с наше решение. Нещо повече, в правния мир ще
продължат да стоят съставите на секционните избирателни комисии,
които са назначени за тези секции. Затова има резон в казаното от
колегата Ганчева, че ние не заличаваме и не можем да закрием
секции, които са в правомощията на ръководителя на ДКП, но ние
можем да заличим местата, които не са получили разрешение за
откриване на секции, съгласно Решение № 253-НС и можем да
освободим назначените за членове на секционните избирателни
комисии и да изпратим нашето решение чрез Външно министерство
на съответните ръководители на ДКП-та, които са издали заповеди
за съобразяване с това решение и издаване на нови заповеди за
закриване на избирателните секции.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз по принцип съм съгласна, че
може да заличим места, така както сме посочили в Решение № 253НС под условие за Федерална република Германия. Но в конкретния
случай моля, колеги, запознайте се с преписката, въз основа на която
ни се предлага този проект на решение, макар и непрецизен с оглед
казаното от колегата Солакова в диспозитива. Там, колеги, има, че
няма разрешение към момента за двата адреса в Манхайм и – аз
неслучайно го казах, и молят Гьотинген да бъде допълнен в
страницата на ЦИК.
Аз направих проверка и в страницата на Централната
избирателна комисия, не мога да се сетя къде, кога въз основа на кое
протоколно решение и въз основа на коя информация сме
публикували списъка с адресите. Видях, че за Гьотинген специално
има забележка, защото на нашата страница съществуват в
„Гласуване извън страната” един път адреси, един път заповеди.
Направих съпоставка – или не сме получили, или не са публикувани
всички заповеди, защото примерно за ФРГ има само 4 или 5
заповеди и аз не можах да се ориентирам. Така че ако има друга
информация, друго постъпило место, че за тези две места, които ни
се предлагат и са предмет на диспозитива, примерно няма
категорично, категорично няма да има съгласие, аз лично не
възразявам да разгледаме един проект за заличаване, както се изказа
колегата Солакова. Но в конкретния случай наистина ви моля да се
запознаете – поне аз не намерих, може и да съм пропуснала, такава
информация.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Значи писмото е качено във
вътрешната мрежа и всеки, който желае, може да се запознае с него.
Моето тълкуване е различно. Мисля, че и тълкуването на
Министерството на външните работи също е различно, тъй като те
съвсем ясно пишат това писмо, за да обърнат внимание, че липсва
съгласие на германската страна за тези два адреса, на които са
разкрити тези секции. Писмото е най-отдолу, в днешна мрежа съм го
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приложил.
След това са публикувани и нарочно, за да може добре да се
запознае комисията с това, и всички вербални ноти заедно с
адресите, на които германската страна се е съгласила, тоест е
разрешила да се образуват секции.
Нека да прибавя това, че във вербалната нота е включен текст
– цитирам буквално текстът, че според вербална нота на
Министерството на външните работи № 082003, цитират ни нота
още от 2003 г., разкриването на избирателни секции извън ДКП във
ФРГ не се предвижда, и то се случва само по изключение. Добавено
е изречението, че за да има равнопоставено третиране между
държавите, изключенията би трябвало да се избягват, както и
изречението, че Федералното министерство на външните работи
моли при бъдещи избори да не се планират избирателни секции
извън ДКП. Това е един дипломатически тон, в който струва ми се
ни казват: уважаеми господа, ние правим изключение, за да си
произведете изборите и за да могат вашите сънародници да гласуват
при нас.
От тази гледна точка на мен ми изглежда важно ние като
Централна избирателна комисия да се съобразим с преценката на
германските власти, които очевидно по някакви причини считат, че
тези две места не са подходящи за разкриване несекции. Затова
предлагам на вниманието на комисията този проект на решение.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение – колега Томов? (Реплика на Цветозар Томов
извън микрофоните. Уточнения.)
Колега Томов, аз лично бих Ви предложим да изпратим едно
писмо до Министерството на външните работи да потвърдят тази
информация, да е ясно какво се случва със съгласието за откриване
на избирателни секции в тези места, тъй като както стана ясно за
друго място, имаме срок, поставен от самите тях, че до 5 юли 2021 г.
очакват да има или да няма съгласие. (Реплики.)
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре, да го отложим.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Просто да го
отложим този проект докато няма яснота за Германия.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Друго имате ли по
тази точка извън страната, защото имаме и Методически указания?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Засега не. Утре вероятно ще предложа
нов проект за изменение и допълнения, защото има натрупани още
предложения за обработка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Продължете, колега Томов, с предложението за писмо до
ДАНС по отношение на Временния комуникативен пункт.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Хайде да Ви го представя утре като
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги, останаха ни методическите указания извън страната.
А господин Гаврилов? (Реплика на Любомир Георгиев.)
Заповядайте,
господин
Георгиев,
по
доклада
за
методическите указания. Надявам се другите колеги да се
присъединят към заседанието. Аз имам няколко предложения, ще ги
направя – ако комисията ги възприеме, и ги приемаме така, както сте
ги изготвили.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Разглеждаме проект в папка на
господин Гаврилов от 1 юли 2021 г. – проект, който сме изготвили
методически указания за гласуване и прилагане на Изборния кодекс
за секционните избирателни комисии извън страната за избиране на
народни представители на 11 юли 2021 г., името накрая кор_1, в
папката, за която споменах вече.
Предлагам да започнем с колегите да гледаме раздел по
раздел. (Време за запознаване.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект, който и работно беше обсъждан, аз имам следните
предложения и те са в резултат на възникнали въпроси от
секционните избирателни комисии в страната, но касаят въпроси,
които може да възникнат и извън страната.
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В т. 1 на Раздел втори смятам, че трябва да се добави текстът
относно предоставянето в запечатан плик на криптографския
идентификатор, така както го записахме в Методическите указания
за секционните избирателни комисии в страната, още повече този
криптографски идентификатор в този проект, който се докладва,
фигурира в т. 2.6.6 по-нататък в текста. Така че ние го споменаваме
някъде, но не казваме изначално кой, откъде и как го получава. В
този смисъл смятам, че трябва да има допълнение.
Колега Георгиев, моля ви в Раздел втори, т. 1 да бъдат
приведени в съответствие с Методическите указания в страната –
този текст, като аз Ви предлагам да се добави, че е във връзка с
чл. 218, ал. 7 в зависимост от формулировката на текста. Защото на
обученията възникна въпросът за какво е, а насочването към
законовия текст ще даде отговор на този въпрос.
Другото ми предложение е в т. 2.6.5. (Реплики.) Те са ги
направили общо.
Точка 2.6.5 е в Раздел трети – изчаква се отпечатването на
системна разписка и начален протокол, който удостоверява, че с
машината не е гласувано. На вчерашните обучения се зададе
въпросът дали началният протокол се подписва от членовете на
секционната избирателна комисия. Предлагам да се добави текст:
„начален протокол, който се подписва от членовете на СИК, и
удостоверява, че с машината не е гласувано”.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Който се подписва от членовете на
СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
И
който
удостоверява, че с машината не е гласувано.
В Раздел пети, където се споменава Приложение № 96-НСЧКР, това е понеже страниците не са номерирани, колеги, ние се
обединихме около решението, когато се броят контролните разписки
протоколът под това приложение, което посочих, върху него да се
изписва на ръка идентификационният номер на машината и да се
добави такъв текст тук.
Отбелязахте ли си го?
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако греша за
мястото, където да се изпише този текст, предложението ми е там,
където се попълва този протокол, да се каже, че върху протокола се
вписва идентификационният номер на машината. (Реплики.) „Върху
протокола секционната избирателна комисия изписва на ръка
идентификационният номер на машината”. Отбелязахте ли си?
Протоколът е за всяка машина.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Тоест, в секциите, в които има две
машини, ще има един хартиен протокол и две финални разписки от
двете машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Финални
протоколи.
РОСИЦА МАТЕВА: Протоколи. Финални протоколи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И следващото ми
предложение е в Раздел седми, т. 4. Това пак е във връзка със
запитвания от колегите от избирателните комисии в страната.
Точка 4 е предаване на специализираното устройство за машинно
гласуване, вече след края на изборния ден. Преди предаване на
машината абзацът, след точките 2.1; 2.2; 2.3 и 2.4. (Реплики.)
Колеги, отказвам се от това предложение, защото то не е
приложимо за гласуването извън страната. Това са моите
предложения. (Време за запознаване.)
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В предложения проект трябва да
добавим накрая приложения във връзка с обсъжданията, които
правихме за предаването. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев,
ще Ви помоля да нанесете всички бележки, които по проекта на
методически указания и утре в началото на заседанието заедно с
колегата Гаврилов да ги внесете за приемане след предложението на
колегата Томов за работата на Временния комуникационен пункт.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожа Матева –
по точката за гласуване извън страната.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, имам предложение – ние го
обсъждахме на няколко пъти, но така и не сме взели решение, да
бъде качена на интернет страницата на Централната избирателна
комисия в „Избори за Народното събрание” булет „гласуване извън
страната” визуализация на електронната бюлетина, която е заредена
в машините и ще бъде визуализирана на екрана, когато гласуват
избирателите. Заради гласуването, което направихме и одобрението
на тази електронна бюлетина, която ще съдържа и надписът
„Предпочитание/преференция” за кандидат, за да бъдат
информирани все пак избирателите, които ще гласуват извън
страната какво ще се покаже на екран – в двете й страници, както ще
бъде визуализирана на машината.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз предлагам, ако не възразява
колегата Матева – да го изпратим и на Министерството на външните
работи за разпространение по подходящ начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева,
допълнено с предложението на госпожа Ганчева – за изпращане на
работна група „Избори” в МВнР.
Моля, процедура на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, в днес приетото от нас Решение
№ 3773-НС – качен е проектът за поправка на техническа грешка,
тъй като направих преномерация на решението преди да Ви го
докладвам, и съм пропуснала – обединих две точки, т. 1 и т. 2, и в
целия текст на решението се позоваваме на мерките, посочени в т. 2,
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а всъщност трябва да бъде в т. 1. Това са т. 4.1; 5.1; 6.1; 1.7 и 8.1,
така че Ви моля да приемем решение, с което да оправим тези
технически грешки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване този проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър
Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
Това е Решение с № 384-НС.
Колеги, закривам заседанието на Централната избирателна
комисия и насрочвам следващото за утре, 4 юли 2021 г., от 16,00 ч.
Благодаря.
(Закрито в 20,40 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова
Стенограф:
Красимира Николова
Катя Бешева

