ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 52

На 5 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладват: Цветанка Георгиева, Любомир Георгиев
3. Методически указания на Централната избирателна комисия
по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии
извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Любомир Гаврилов
4. Проект на решение относно поправка на техническа грешка.
Докладват: Любомир Георгиев, Димитър Димитров
4а. Проект на решение относно промяна в състава на РИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
5. Медийни пакети
Докладва: Димитър Димитров
6. Проект на решение относно ново назначаване в съставите на
секционните избирателни комисии извън страната за изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г.
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Докладва: Цветозар Томов
7. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладва: Цветозар Томов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Красимир Ципов
8а. Проект на решение за определяне на условията и реда за
образуване на избирателни секции в лечебните заведения.
Докладва: Любомир Георгиев
8б. Предложение до президента за насрочване на частични
избори.
Докладва: Ерхан Чаушев
9. Доклади по административни преписки.
Докладват: Йорданка Ганчева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева, Елка Стоянова
10. Разни.
Докладват: Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Димитър Димитров, Любомир Георгиев
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 и
Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 13,35 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.
*

*

*
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 8 членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.
Заседанието беше обявено с начален час 13 часа, но започва със
закъснение предвид продължилата по-дълго среща, където бяха
представени работните процеси, свързани с удостоверяване на
съответствието по чл. 213а от Изборния кодекс и приемането на
изборните книжа и материали от произведените частични избори във
вчерашния ден. И сега продължават колеги да приемат община
Благоевград.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели в
изборите на 11 юли 2021 г. Докладчик госпожа Георгиева.
3. Методически указания на ЦИК по прилагане на Кодекса за
секционните избирателни комисии извън страната. Докладчик
господин Гаврилов.
4. Проект на решение относно поправка на техническа грешка с
докладчик господин Георгиев.
Само да ми кажете в кое решение. 374-НС от 2 юли 2021 г.
5. Медийни пакети. Докладчик – господин Димитров.
6. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
извън страната в изборите на 11 юли 2021 г. Докладчик – господин
Томов.
7. Доклад относно гласуване извън страната с докладчик
господин Томов.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик – господин
Ципов.
9. Доклади по административни преписки. Докладчици –
госпожа Ганчева, Солакова, Георгиева, Стоянова.

4
10. Разни с докладчици госпожа Стойчева, Георгиева и господин
Димитров.
Имате ли предложения за допълване?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Нова точка за условията и реда за
образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за
стари хора и други специализирани институции. За по-късна точка в
дневния ред, ако може.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точка 8а.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: И точка за регистриране на
международни наблюдатели, ако има такава, но също по-късно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, в точка 2 ще Ви
включа, където е регистрацията на наблюдатели, а когато имате
готовност с проекта на решение.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, и последно, ако може, в точка
„Разни“ ми изглежда това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако стигнем до нея.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Проект на решение за промяна в
състава на Районната избирателна комисия – Шумен, но ако дойдат
документите. С оглед изборите го включвам в дневния ред, но все
пак ще изчакам, да видим дали ще постъпят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще го сложа като
точка 4а.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: А при готовност веднага ще бъде
докладвано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, Проект на
решение за промяна в състава на РИК.
Други? Господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Някъде по-назад една преписка за
предложение до президента за насрочване на частичен избор в село
Дебелт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Точка
8б.
Предложение до президента за насрочване на частичен избор в село
Дебелт.
Други?
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
дневен ред с направените допълнения.
Моля, процедура по гласуване.
Колега Томов, съобщете резултата, гласуваме със системата.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Тъй като докладчикът по точка първа е извън залата,
преминаваме към точка втора. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Точка 2. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви Проект на решение за регистрация на
Сдружение „Общност Мостове“ за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г. Това е първоначална
регистрация на Сдружението.
Постъпило е заявление с вх. № 26 от 3 юли 2021 г. от Весела
Одажиева – представляващ Сдружението, чрез упълномощен
представител за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. Към заявлението са
приложени всички изискуеми документи. От електронната разпечатка
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от Агенцията по вписванията, Търговския регистър и Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел е видно, че Сдружението е
определено за извършване на дейност в обществена полза с цели:
защита правата на хората с увреждания в България.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено
изискването на точка 3.1. от раздел първи на Решения 82-НС от 21 май
2021 г. на Централната избирателна комисия, което се установява от
извлечението от Агенцията по вписвания за Сдружението. Извършена е
проверка на предложените лица, която показва, че и трите предложени
лица за наблюдатели в страната отговарят на изискванията на Изборния
кодекс.
Предвид приложените изискуеми документи, резултата от
проверката и на база правните основания предлагам на Централната
избирателна комисия да регистрира Сдружение „Общност Мостове“ за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли
2021 г. като българска неправителствена организация и да регистрира
като наблюдатели за страната, тук ще добавя в решението, трима
упълномощени представители на Сдружението, в приложената по-долу
таблица. Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, кратко време
за запознаване.
Колеги, имате ли въпроси по този проект?
Подлагам на гласуване Проекта на решение относно
регистрация на Сдружение „Общност Мостове“ за участие с
наблюдатели в изборите на 11 юли 2021 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, това решение е с номер 390-НС.
Това беше Вашият доклад? Добре.
Господин Георгиев, Вие готов ли сте с Вашия? Добре.
Преминаваме към точка трета. Заповядайте, господин Гаврилов,
за Методическите указания или, ако искате, да сме в по-широк състав.
Може би е добре, за да участват и другите колеги.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Вече трети ден го гледаме, мисля, че
хората са се запознали.
Може би ще привлека вниманието на тези части, които наистина
имат нужда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, но нека да се
присъединят и други колеги и ще върна на тази точка.
Преминаваме към точка четвърта. Заповядайте, господин
Георгиев.
Точка 4. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
В папката от днес с моите инициали има проект с № 410
относно поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 374НС от 2 юли 2021 г., като една буква е объркана и предлагаме името на
регистрирания наблюдател в Сдружението да се чете вместо
„Хубенова“ – „Хубанова“.
Можете да видите предложението. Грешката е в списък,
служебна проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега, аз Ви
предлагам в диспозитива след „ЦИК“ да бъде: „като името „Ива
Хубенова Михайлова“ да се чете „Ива Хубанова Михайлова“.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Без „на регистрирания“, разбрах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, тъй като
ползваме кавичките.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Разбрах и записах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
бележки по проекта?
Подлагам на гласуване Проекта на решение за поправка на
техническа грешка в Решение № 374-НС от 2 юли 2021 г.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Колеги, решението е № 391-НС от днес.
Поправка на техническа грешка?
Да, заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Извинявам се, тук имам собствени
бързи поправки в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г.
След проверка Централната избирателна комисия установи, че в
Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. е допусната техническа грешка,
която следва да бъде отстранена.
„И на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 ЦИК реши: „допуска поправка
на техническа грешка в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г. на
Централната избирателна комисия, като „удостоверяващи вписаните
обстоятелства по партидата на Изследователски център „Тренд“ да се
чете…“
Ако искате „и думите се заменят“. Аз просто съм изписал
половината решение. „…да се чете „удостоверяващи вписаните
обстоятелства по партидата на Агенция „Маркет линкс“.
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„Като думите“, добре, ще го добавя.
Номерът е поправен, просто не е „Тренд“. Иначе всичко друго е
така. Коректно е изписано, проверих в регистъра.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение?
Подлагам на гласуване Проект на решение за поправка на
техническа грешка в Решение № 389-НС от 4 юли 2021 г.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Колеги, решението е номер 392-НС.
Има още. Да, продължите, господин Димитров с докладите си
по точка пета.
Точка 5. Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, един-два договора са
останали. Първият, който ви докладвам, е между Българското
национално радио и независимия кандидат господин Леви.
1650 лева е стойността, което е горе-долу една трета от
медийния пакет, на който господин Леви има право.
Входящият номер е НС-458 от 2 юли 2021 г. Моля ви с
протоколно решение да разрешим на господин Леви да започне да
ползва пакета си.
Чакаме протоколно решение за договор между Българското
национално радио и господин Леви, който е независим кандидат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на господин Димитров за одобряване с
протоколно решение на Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Който е „за“, моля да гласува с вдигане на ръка. Против? Няма.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против –
няма.
Колеги, преминаваме към точка първа. Заповядайте, господин
Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви постъпило становище с
вх. № ЦИК-06-6-327 от 4 юли 2021 г.
Становището е от Я.
Т.
и А.
К.
– външни
експерти към Централната избирателна комисия, относно получените
писма с вх. № ЦИК-06-11-126 и ЦИК-06-11-133.
Според експертите исканите от страна на Централната
избирателна комисия изходен код, ръководство и криптографски
материали са описани в точка 35, буква „г“ от Договор № 1 между
Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ и представляват
част от необходимите за предаване документи.
Считат, че Централната избирателна комисия трябва да
притежава всички криптографски материали, които касаят
провеждането на всички избори.
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Също така считат, че Централната избирателна комисия не е
задължена да се съобразява с исканите мерки за сигурност от страна на
„Сиела Норма“, а може със свое решение да избере подходящи и
адекватни мерки за тези цели.
Припомням, че вчера взехме решение да изпратим писмо до
„Сиела Норма“ в този смисъл. Затова докладвам това становище за
сведение.
Другия ми доклад е писмо с вх. № НС-15-563 от 4 юли 2021 г.
Писмото е от Районната избирателна комисия – Силистра, и с него ни
уведомяват, че е проведена среща между Районната избирателна
комисия, РПУ – Силистра, и представител на „Сиела Норма“, на което
е предложен оптимизиран вариант на маршрутите за доставка на
машините.
С писмото ни изпращат графика с маршрутите и ни молят за
одобрение на представените маршрути.
Точно така, тъй като на срещата е присъствал и представител на
„Сиела Норма“, очакваме от тях да ни представят пълен логистичен и
транспортен план. По последните им обещания утре се очаква да ни го
представят.
Докладвам това писмо за сведение.
И последното е НС-23-444-1 от 5 юли 2021 г. Писмото е отново
от С.
М.
, който моли най-настойчиво за втора машина за
гласуване в секция 27 в район „Изгрев“.
Аз проведох разговор с него, обясних му, че вече са
параметризирани и програмирани машините, но че ще държим под око
тази секция.
Така че предлагам и това писмо да остане за сведение. Нямам
други доклади.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка
„Машинно гласуване“ ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-6-326 от
4 юли 2021 г., което е в моята папка от тази дата.
Писмото е адресирано до министър-председателя с копие до
Централната избирателна комисия, с което господин Тодоров се
обръща към министър-председателя, за да сподели неговите
притеснения във връзка с приключване на Договор № 1 от 6 февруари
2021 г.
С текста на писмото можете да се запознаете в моята папка.
И в края на писмото декларира, че ще направят всичко
възможно, за да изпълнят дейностите, които са задължения на „Сиела
Норма“ във връзка с организиране на изборите по възможно найдобрия начин и молят да среща с министър-председателя.
Не знам дали, колеги, да връщам на доклад едно тяхно писмо от
1 юли 2021 г., което аз докладвах за сведение. С него бяха представили
списък с критични според тях срокове и мисля, че, с изключение на
часовия график за снабдяване на избирателните секции извън страната,
всичко останало сме изпълнили и не е необходимо да отговаряме на
това писмо.
След като получим от Министерство на външните работи този
график, своевременно ще бъде предоставен на „Сиела Норма“.
Колеги, преминаваме към точка осма. Заповядайте, господин
Ципов.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка от днес има проект под № 409.
До Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх.
№ НС-11-558 от 3 юли 2021 г. на Политическа партия „Възраждане“,
представлявана от Костадин Костадинов, срещу Решение № 86-НС от
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30 юни 2021 г. на Районната избирателна комисия – Ловеч. С нея се
твърди, че решението на Районната избирателна комисия – Ловеч, е
неправилно и незаконосъобразно.
Жалбоподателят посочва, че Районната избирателна комисия –
Ловеч, не е направила цялостен анализ на жалбата и не е изложила ясни
мотиви защо счита, че не е нарушена нормата на чл. 181, ал. 1 от
Изборния кодекс от кмета на община Ловеч. Твърди се също, че не е в
правомощията на кмета на община Ловеч до ограничава свободата на
партиите, коалициите и инициативните комитети да провеждат
предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни
събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги, като посочва
местата за провеждане на предизборна агитация и определя такса.
В жалбата се излагат и твърдения, че Районната избирателна
комисия – Ловеч, неправомерно е приела заповедта на кмета на община
Ловеч за краен акт, а също и че на основание чл. 146 от АПК
жалбоподателят е оспорил пред Административния съд – Ловеч,
заповедта като административен акт.
Жалбоподателят счита, че действията на кмета са в
противоречие с чл. 181, ал. 3 от Изборния кодекс, където е посочен
режимът за водене на агитация по реда на Закона за събранията,
митингите и манифестациите.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от същия закон режимът, касаещ
събранията на открито, е уведомителен, като жалбоподателят счита, че
е неправомерно улиците на Ловеч да се третират като публичен
административен ресурс по смисъла на чл. 168, ал. 3 от Изборния
кодекс.
Поради
горните
съображения
жалбоподателят
моли
Централната избирателна комисия да отмени Решение № 86-НС на
Районната избирателна комисия и да постанови решение, с което да
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обяви действията на кмета за неправомерни и извършени в
противоречие с Изборния кодекс.
На заседание на 30 юли 2021 г. Районната избирателна комисия
– Ловеч е разгледала жалбата и в решението си приема, че в
приложената заповед под съответния номер от 3 юни 2021 г. на кмета
на община Ловеч са определени места на открито и закрито за
провеждане на предизборни прояви във връзка с изборите на 11 юли
2021 г. след предварително писмено уведомление от страна на
организаторите на предизборната проява. Има и наредба, която е
приета от Общинския съвет – Ловеч, която действа и към настоящия
момент, като нейното приложение е спрямо всички граждани и
юридически лица, включително партии и коалиции в община Ловеч.
Както наредбата, така и заповедта на кмета на община Ловеч
определят изрично местата за провеждане на предизборни мероприятия
на открито. Редът за ползване на тези места е също предварително
подадено писмено уведомление, което се явява неразделна част от
заповедта, както и се предвижда, че когато ползваните места за
предизборни мероприятия са публична или частна общинска
собственост, се заплаща и цена, определена от съответния текст от
Наредбата.
Уважаеми колеги, предлагам на вниманието ви следните
мотиви:
„След като се запозна с посочения материал Централната
избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като е
подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, предвид
качеството му на кандидат за народен представител, но по същество я
намира за неоснователна по следните съображения:
Централната избирателна комисия намира изводите на
Районната избирателна комисия – Ловеч, за правилни и
законосъобразни. Видно от решението, става ясно, че е изискана
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информация от Община Ловеч, както са и разгледани приложените
доказателства от жалбоподателя. Техният анализ показва, че заповедта
на кмета на общината изрично посочва места, на които да се провеждат
предизборни прояви, както и места, на които да се поставят
агитационни материали. В същата заповед изрично е посочено, че се
заплаща цена за ползването на определени в нея места, само когато те
са публична или частна общинска собственост. Легалната дефиниция за
публичен административен ресурс по смисъла на § 1, т. 18 от
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс включва и
използването на недвижими вещи държавна и общинска собственост.
От жалбата не става ясно кои места са визирани, за да се
определи дали те са общинска собственост, и попадат ли под легалната
дефиниция на публичен административен ресурс. Освен това от
преписката е видно, че няма издадена заповед за забрана за провеждане
на предизборни мероприятия на Политическа партия „Възраждане“ от
страна на община Ловеч.“
И предвид горното и на съответното основание предлагам на
вашето внимание следното решение:
„Отхвърля жалбата на Политическа партия „Възраждане“,
представлявана от Костадин Костадинов, срещу Решение № 86-НС от
30 юни 2021 г. на Районна избирателна комисия – Ловеч. Връща
административната преписка на Районната избирателна комисия –
Ловеч. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –
Ловеч, чрез Районната избирателна комисия – Ловеч, в тридневен срок
от обявяването му.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
Колеги, по този Проект на решение имате ли въпроси или
предложения?

16
Подлагам на гласуване така представения проект по жалба от
Партия „Възраждане“ срещу Решение № 86 на Районната
избирателна комисия – Ловеч.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колеги, това решение е с номер 393-НС.
Имате ли друг доклад?
Преминаваме към точка осма а. Готов ли сте, колега Георгиев,
или по-късно? Добре, после.
Преминаваме към точка осма б. Колега Чаушев, ако е готова
преписката, заповядайте.
Точка 8б. Предложение до президента за насрочване на
частични избори.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моята вътрешна папка
има Проект на решение за предложение до президента за насрочване
на частичен избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец.
Получили сме преписката от Общинската избирателна комисия
– Средец, със съответните документи и по същество става въпрос за
това, че кметът на кметство Дебелт си е подал оставката, съответно
колегите са взели решение за прекратяване на правомощията му. По
преписката има и справка от официалната страница на ГД ГРАО към 15
юни 2021 г., че имат 1831 жители по постоянен адрес.
Така че аз ви предлагам да приемем това решение и да
предложим на президента на Република България да насрочи частичен
избор за кмет на кметство Дебелт, община Средец, област Бургас. Със
съответно писмо, разбира се.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване този проект на решение относно предложение до президента
за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Дебелт,
община Средец, област Бургас и изпращане на писмо до
администрацията на президента.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Това решение е номер 394-МИ.
Колеги, всъщност можем да се върнем на методическите
указания за извън страната защото сме почти всички в залата.
Преминаваме към точка трета. Заповядайте, господин
Гаврилов.
Точка 3. Методически указания на Централната избирателна
комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни
комисии извън страната за изборите за народни представители на 11
юли 2021 г.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря.
Колеги, последната версия на Методическите указания за
избори извън страната се намира в моята вътрешна папка. Напомням,
понеже три-четири пъти обсъждаме това. Има общо девет раздела. Ние
минахме първите три, като Първи раздел е „Общи положения“, Втори
раздел е „Предизборен ден“, Трети раздел – „Изборен ден“.
И стигаме до Четвърти раздел.
„IV. Отчитане на гласовете и попълване на протокола с
резултатите от гласуването с машини“.

18
В тази част няма нищо ново. То следва буквално гласуването с
машини в страната, така че няма промени. Става дума, знаете за какво,
за попълване на протокол № 96-НС-чм. За страната беше 96-м.
Ако нямате забележки към тази глава, преминавам към пета,
която е аналогична, но за чисто хартиено гласуване.
Още веднъж го казвам, Четвърта глава е за чисто машинно
гласуване, а Глава пета е чисто хартиено. Другите ситуации се
разглеждат по-нататък.
Глава пета – хартиено гласуване, е напълно аналогична на
главата за хартиено гласуване от изборите на 4 април 2021 г. извън
страната. За това също няма нищо особено, нищо специално.
Единствените разлики са, че протокол № 96-НС-чх се различава
леко от аналогичния протокол на 4 април 2021 г. Там две точки бяха
обединени, тоест взели сме предвид това и е в синьо. Господин
Любомир Георгиев прегледа всичките точки, нанесъл е корекции във
връзка с леката промяна на подредбата на точките в протокол 96-чх.
Това е единствената разлика.
Тоест по същество няма, по формата има леки разлики в
номерацията на точките.
Преминавам към Раздел шест, който вече става по-интересен –
„Действия на СИК в особени случаи при непреодолими външни
обстоятелства, свързани с машинното гласуване“.
Тук става дума за попълване на протоколите чм+чкр или чхм+
чкр. Тези два варианта са обяснени в тази глава. Но това е всъщност по
аналогия на действията, които се извършват от СИК в страната. Няма
никакви особености, нищо по-различно от това, което се случва в
страната. С все пак една особеност: в страната, когато СИК срещне
такава трудност, той се обажда на РИК и получава от РИК кр и
съответно хм протокол, а извън страната ние трябва да предвидим, че
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тези протоколи са вече в избирателната комисия, защото те няма да
могат да ги получат от СИК така бързо, както е случая в страната.
Тоест това е, струва ми се, единствената особеност. Трябва да
предвидим при предаването на изборните книжа в СИК извън страната
пълният пакет от протоколи. В случай на машинна секция трябва
протокол м, протокол хм и чкр. В случай с хартиена секция ще
трябва… Всъщност нищо не трябва. Продължава както е в предишната
глава – хартиено гласуване. Значи това е особеността в случаите на
машинно гласуване.
По-нататък няма нищо по-различно, освен може би имената на
някои протоколи, които са съобразени.
Това е, което мога да кажа по тази точка. Тоест тя е много
сходна със съответния раздел за България, но те трябва да имат трите
протокола в пакет още в предизборния ден.
Раздел VII, тук вече виждаме съществени разлики, „Изпращане
на резултатите от гласуването.“ Разбира се, в страната няма изпращане
на резултатите, там ги предават в районните избирателни комисии.
Извън страната имаме три основни точки, по които се предават
резултатите от гласуването. Виждате оцветените в жълто, в началото на
Раздел VII, страница 24:
„1. Сканираните протоколи…“.
Протоколите трябва да се сканират и да се изпратят по реда,
който е определен малко по-долу.
„2. Списъците за гласуване“.
Аналогично се сканират. Те могат да бъдат доста дълги, заради
добавените избиратели под черта. Също се сканират, по аналогия. Това
е както при предишни избори.
И новата буква е буква „в“ – „Архивирано копие на файловете,
съдържащи се във флаш-паметите на машините за гласуване, се
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изпращат по електронен път съгласно процедура, описана в
Приложение 9.“
Мисля, че имаше тук някакви предложения за по-добра
редакция на тази точка, но ще се върнем на тази редакция, като гледаме
Приложение 9, което е може би важно.
И по-надолу – нищо особено. Има четири изречения до края на
раздела. По същество те обясняват а, б, в – какво означава това.
Следващата глава, Раздел VIII – „Действия на СИК след
попълване на протокола и изпращане на резултатите.“
Тук сме в ситуация, в която всичко е вече изпратено с помощта
на електронната платформа – било тази, която ни предлага
Министерството на външните работи, било друга, например облачна
или някаква трета, която бихме могли да ползваме в бъдеще. Всичко е
изпратено.
Следващият етап е всички изборни материали и книжа се
опаковат в чували и се връщат в дипломатическите и консулските
представителства.
Това е по същество Раздел VIII – „Опаковане, предаване и
изпращане на книжа и материали от гласуването в изборите за народни
представители“. Тук е номенклатурата, описание на това, което се
праща. Те вече го имат от предизборния ден.
Основното, разбира се, е връщането на машината, защото е найскъпият елемент, но и бюлетини, ако има такива.
Тук виждам нещо, което не е довършено. Мислех, че е било
довършено: „Протоколът се съставя и подписва в два еднообразни
екземпляра.“ Мисля, че го поправихме на „три еднообразни
екземпляра“. Не е ли така, господин Георгиев?
Това сега го отбелязвам в края на Раздел VIII. Трябва да се види
дали два или три протокола се попълват. Протоколите са в
приложенията. И предаването на машината.
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Следващ раздел, той е напълно стандартен, преписан от
предишни варианти – „Лица, които имат право да присъстват по време
на работата на СИК в предизборния и изборния ден.“
Няма промени в Изборния кодекс по тази точка. Съответно този
раздел няма никакви промени. Легитимации, отличителни знаци –
изброяват се.
И след това преминаваме към приложенията. Имаме девет
приложения, от които имаме четири протокола – чм, чхм, чкр и чх.
Всички за чужбина, специфични.
Имаме два приемо-предавателни протокола – един за приемане
на машината от дипломатическите и консулските представителства,
един за предаване на машината на дипломатическите и консулските
представителства. Няма да се спирам на тях.
И искам да привлека вашето внимание върху последното
приложение – 9, което не е дълго, малко повече от една страница,
трябва да се слезе накрая на текста, последната и предпоследната
страница е Приложение 9, в което се обяснява процедурата по
изпращане на изборните резултати, протоколът от изборите, списъкът
за гласуване и съдържанието на флашките в чужбина. Последното е
новост за изборите в чужбина. Има две точки в това приложение.
Първа точка е „Изпращане на сканирани документи“. Тя е
аналогична на изборите от 4 април 2021 г. и копира, включително
форматите, в които се изпращат тези документи, всичко е копирано от
предишното методическо указание, новостта е т. 2: „При гласуване с
машина се изпращат и файлове, съдържащи резултатите от гласуването
с машини.“
Мисля, че госпожа Нейкова имаше няколко редакции там,
редакционни бележки. Става дума за т. 2 „Изпращане на файлове,
съдържащи резултати от гласуването с машини.“
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Имахте редакционни бележки по Приложение 9, когато
изпращаме файловете от записващите устройства. Ставаше дума да се
запише ЗТУ – записващи технически устройства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
извинявайте, Вие сте почти накрая.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви,
обърнете внимание на тази част от проекта.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: То е много късо, една трета страница.
Така че няма да е трудно всеки да го прочете.
Там ключовият момент е как се пращат файловете в ЦИК, по
какъв начин? Ние избрахме да ползваме услугите на Министерството
на външните работи, както на предишните избори, тоест по мейл. Но
може да бъде и по друг способ.
Това, което е съществено, е, че всички файлове, които се
съдържат във флашката, се архивират с функцията архивиране, която
притежава всеки компютър на Windows или Мас, или Linux, и се
архивира в zip формат, така нареченият zip.zip е удължението. Веднъж
като се приготви този архив, се изпраща като обикновен файл по мейл.
Както се изпращат сканираните.
И тук е обяснено името на файла какво трябва да бъде. Логично,
името на секцията е името на файла. И удължението е точка zip. Това е,
така да се каже, елемент на обща компютърна култура, каквато в
повечето секции имат, особено представителите на Министерството на
външните работи, всички имат такава култура, защото им се налага по
едни или други причини да изпращат архивиран файл в zip формат.
Така че не съм го обяснил в подробности, може да се обясни на
две страници, но просто това няма никаква връзка с изборите. Това е
нещо, което повечето хора, които са имали работа с компютър, знаят да
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правят, без да им се обяснява допълнително. И затова е станало толкова
кратко.
Това е, което мога да кажа по тази точка. Това е, така да се каже,
минималистичен вариант, тоест по-късо не може да се напише, по мое
мнение. Освен да махнем и примерите.
Моля, ако имате някакви коментар и забележки, ще ги вземем
под внимание, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз имам на 26
страница – този тъмнозеления текст.
При предаване на машината след гласуването, тя се предава на
представител на дипломатическите и консулските представителства
ли?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Тя се предава на представител на
дипломатическите и консулските представителства, тъй като
логистиката се осигурява от Министерството на външните работи,
тоест не е техникът, който приема машината.
В обратната посока няма ли пак Министерството на външните
работи да се погрижи да ги върне в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще разберем в
четвъртък.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Засега работим върху такъв вариант.
Разбира се, това може да се поправи, но просто трябва да има яснота.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Все пак може би да са три екземпляра,
един за техническото лице.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, да, мисля, че това е грешка.
Мислех, че сме го поправили вече.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Въпросът ми е защо
два е с въпросителни.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Защото всъщност са три. Понеже
предвидихме да има един екземпляр за СИК, един за ДКП и един за
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техническото лице, което по всяка вероятност ще присъства на края на
изборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На техническото лице
защо му е екземпляр от предаването на машината?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не знам, честно казано. Не е излишен.
Ако иска, да го има, ако иска, да го няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: А Централната
избирателна комисия как ще разбере, че всички машини са вече в
дипломатическите и консулските представителства, за да си ги
съхраним?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Най-вероятно Министерството на
външните работи трябва да се погрижи за това, тъй като те се
занимават с логистиката. Примерно аз си го представям така:
представителят на ДКП пристига с кола, във всички случаи, които
знам, е така, носи куфара с машината и изборните книжа. Това става в
предизборния ден. Предава ги, както е по закон и по указания и на
следващия ден присъства през деня на изборите, вечерта си прибира
всичко и отива в хотела си. И си ги връща в посолството. Разбира се,
преди това подписва приемо-предавателния протокол, заедно с
председателя и секретаря на секционната избирателна комисия. Това е
схемата.
И после в посолството ги централизират и ги изпращат с
дипломатическо карго обратно в България.
А как Централната избирателна комисия ще разбере? Вероятно
отново чрез Министерството на външните работи, защото те
осигуряват логистиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Тази схема работи, само че, както винаги,
нещата са в нюансите. Имаме договор със „Сиела“ за машинарията:
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приемане – предаване. Опосредстваното звено – Министерството на
външните работи, по някакъв си начин на тази среща трябва да видим
как влиза в това правоотношение. Иначе това е чисто. Но не знаем
вътрешните отношения, за което ви говорих толкова дълго време,
между „Сиела“ и Министерството на външните работи. Само че
Министерството на външните работи не са страна по договора,
разберете го! А иначе това е чистият вариант, но протоколите от
Министерството на външните работи, подписани и предадени, нямат
никаква правна стойност по отношение на договора ни със „Сиела“.
Само това искам да уточня.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Същото не е ли вярно и в
предизборния ден, когато те предават?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Същото е. Да, това е чистият вариант, но
имаме други правоотношения.
Така че да го осмислим. Не знам. Не, наистина не знам.
И тук има тънкият момент дали с колите всичките тези техници
на „Сиела“ ще вървят из цялото земно кълбо. Примерно от
Йоханесбург до някъде си из саваните.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това, което знам за техниците, е, че
повечето са местни хора. Тоест те няма да имат дори коли. Не е казано,
че техникът трябва да има кола, тя не му и трябва. Той живее там.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само очертавам реалностите. Не, в момента
няма значение. Очертавам реално, защото има и едно правоотношение,
при което Министерството на външните работи го няма в играта. А
упълномощеният представител на „Сиела“ е въпросният техник.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, така или иначе ще останат три
екземпляра от протокола.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Приемам така, после ще го изчистим.

26
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, в
Раздел VII какво изпращат на Централната избирателна комисия? Ще
сканират ли машинния протокол?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това не присъства засега в
Методическите указания, понеже го обсъждахме вчера и не съм
сигурен, че имаме решение. Ако имаме решение, ще се добави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То е написано общо:
сканираните протоколи. Аз се чудя дали да не добавим: „включително
протокола от машинното гласуване“.
Добре, „включително финалния протокол от машината“, за да е
по-разбираемо. „Включително финалния протокол от машината“.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега на страница 10
пак за този криптографски идентификатор. В скобички сте добавили
„или системен хеш“. Махнете „или“, да не си помислят, че търсят две
различни неща.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
въпроси по Методическите указания? Можем ли да ги приемем в този
вид?
Аз ви предлагам на страница 22 в точка 2 – „Действия, когато е
преустановено машинното гласуване по чл. 269“. Само че тук, в тази
точка, по-скоро или трябва да започнем, че „преустановяване на
машинното гласуване по чл. 269 се извършва с решение на
Централната избирателна комисия след уведомяване от секционната
избирателна комисия“ или в по-предните точки, където казваме в кои
случаи се преустановява. На едно от двете места трябва да го запишем
това. Може би където имаме гласуване, на коя страница беше?
РОСИЦА МАТЕВА: Описали сте обстоятелствата, при които
там замяна на кабели и такива неща, не съм го видяла, и в други случаи
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секционната избирателна комисия уведомява Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Знаете ли, може в
точка 6 – „Гласуване с хартиена бюлетина“.
Ние сме казали, че указанията по тази точка се прилагат при
гласуване с хартиена бюлетина или… Ама защо по реда на чл. 212,
ал. 5? В избирателните секции, то нямаш ред там. Там трябва да бъде:
„в избирателните секции по чл. 212, ал. 5 или при преустановяване на
машинното гласуване“. Това е на страница 13, точка 6. Можем да
добавим второ изречение:
„Преустановяване на машинното гласуване по чл. 269 се
извършва с решение на Централната избирателна комисия, взето въз
основа на писмено уведомяване от секционната избирателна комисия“.
Нали така?
РОСИЦА МАТЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, „след
уведомяване“. И така ще стане ясно. На страница 13, точка 6.
Колеги, как стана? „Преустановяването на машинното гласуване
по чл. 269 от Изборния кодекс се извършва с решение на Централната
избирателна комисия, взето въз основа на писмено уведомяване от
СИК по електронната поща на ЦИК.“
И може да добавим за писменото уведомяване: „в което се
посочват обстоятелствата, наложили преустановяване“. Да не ни
напишат само „да се преустанови машинното гласуване“.
Колеги, имаме ли други бележки, или не?
Тогава подлагам на гласуване Проекта на решение за приемане
на Методическите указания на Централната избирателна комисия по
прилагане на изборния Кодекс за секционните избирателни комисии
извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – 1
(Йорданка Ганчева).
Решението е с номер 395-НС.
Колеги, аз ви предлагам да изпратим решението и
Методическите указания на Министерството на външните работи и
Методическите указания да бъдат публикувани на интернет страницата
на Централната избирателна комисия в секция „Избори за народни
представители 11 юли 2021 г. – гласуване извън страната“ и в
„Методически указания“.
Моля за протоколно решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, и Цветанка Георгиева), против – няма.
Заповядайте, госпожо Стоянова, искахте думата.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, исках да помоля да върнем в машинно
гласуване, за да можем да одобрим сега пристигнала преписка –
плакатът, за да могат да го работят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, заповядайте,
госпожо Стоянова, и след Вас – госпожа Ганчева с точка 4а.
Сега сме на точка първа.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
В днешната папка с мои инициали е ЦИК-06-11-154. Като
отворите файла, последната страница е приложението, което е за
секционните комисии. Моля да го погледнете. В т. 5 виждам, трябва да
се направи техническа корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз го
погледнах, като разпределях документите. В т. 5 има едно „в“. Може
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би, ако го одобрим, да върнем само това с бележка. Техническа грешка
е, но… Аз нямам други бележки.
После пише: „Проверете Вашия избор, и ако е верен, натиснете
„гласуване“.“
ЕЛКА СТОЯНОВА: Единствено в клетка 5 има една техническа
грешка, излишна буква. Тя ще бъде премахната. Ще им напишем
изрично да го направят. По останалите клетки не виждам нещо за
корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други бележки
по този материал?
Колеги, подлагам на гласуване за одобряване разработения
информационен плакат, който е изготвен от „Сиела Норма“ в
изпълнение на т. 6.1. от Договор № 19 от 18 юни 2021 г., като в
писмото, с което ги информираме, да посочим в т. 5 да бъде премахната
буквата „в“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме с точка четвърта а. Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Точка 4а. Проект на решение относно промяна в състава на
РИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, по електронната поща на
Централната избирателна комисия, имаме уверението, че преписките
ще постъпят в оригинал по пощата, е изпратено заявление от господин
Георги Тодоров Георгиев със съответен вх. № НС-15-564 от 5 юли
2021 г.
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Той моли да бъде освободен от заеманата длъжност като член на
Районната избирателна комисия – Шумен, поради избирането му за
общински съветник с решение със съответния номер на Общинската
избирателна комисия – Шумен, като по електронната поща с вх. № НС10-297 от 5 юли 2021 г. е постъпило и предложение от „БСП за
България“ под формата на заявление. Посочва се на мястото на
господин Георги Тодоров Георгиев да бъде назначен като член
господин Пламен Йорданов Недев, който е от резервите, посочени от
тази политическа сила за РИК – Шумен. Приложени са всички
документи, предвид което ви предлагам Проект на решение, с което да
освободим като член на Районната избирателна комисия – Шумен,
Георги Тодоров Георгиев, със съответния единен граждански номера, и
да назначим за член в РИК в 30 изборен район Шуменски Пламен
Йорданов Недев.
И предлагам от проекта, който е във вътрешната мрежа, да
отпадне „по електронната поща“. То е част от протокола.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по Проекта,
докладван от колегата Ганчева, имате ли бележки?
Подлагам на гласуване така представения Проект относно
промяна в състава на Районна избирателна комисия 30 изборен район –
Шуменски.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Решението е с номер 396-НС.
Колеги, прекъсвам заседанието до 15,30 часа.
(След почивката.)

31

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 11 членове
сме на Централната избирателна комисия в залата. Налице е кворум за
продължаване на заседанието.
Продължаваме с точка 8а. Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 8а. Проект на решение за определяне на условията и реда
за образуване на избирателни секции в лечебните заведения.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
В папката с мои инициали от днес има Проект на решение с
№ 416 в името относно определяне условията и реда за образуване на
избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
Все още в проекта последно съм оставил, да кажа на колегите,
като второ римско точки свързани с, ако съществува някъде, Ковид
отделение, съответните разпоредби.
Но ако комисията реши, можем да ги гледаме една по една и да
останат само стандартно в решение по чл. 9 от Кодекса.
По точките. Докладвам: „I – Условия и ред за образуване на…“,
както ги казах в относно, първа точка как се образуват, съответните
приложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз предлагам по
раздели.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това е, да кажем, Раздел I, и в проекта
до точка 12 включително приключва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Виждам, че Раздел II е
„Условия и ред за образуване на избирателни секции в Ковид
отделения“.

32
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Тук има предложение за корекция – да
бъде: „отделенията на лечебни заведения, в които се лекуват болни от
Ковид 19“. Ако преценим, че е по-точен изразът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Само че, тъй като
целият Раздел II засяга Ковид отделенията, и в относно да се добави.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Лечебни заведения,
включително Ковид отделения“ и продължава нататък.
„Избирателни секции в лечебни заведения, включително в
Ковид отделения“ и текстът продължава нататък.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В относно, да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: „Лечебни заведения,
включително за лечение на болни от Ковид 19“.
Колеги, по проекта? Аз мисля, че няма нещо много различно,
което да трябва да коментираме.
Подлагам на гласуване така представения Проект на решение
относно условията и реда за образуване на секции в лечебни заведения,
домове за стари хора и други специализирани институции.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева),
против – няма.
Колеги, това решение е номер 397-НС.
И преминаваме към точка девета. Заповядайте, госпожо
Ганчева.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, в тази точка ще ви помоля да гласуваме писмо във
връзка с преписката на Общинската избирателна комисия – Кресна,
където изчакваме да получим отговори от ГД ГРАО. И съответно ние
на 3-ти, веднага след получаването, помолихме да ни бъде представена
информация, данни дали решението е влязло в законна сила. Те ни
изпратиха документа, удостоверяващ основанието, но без такива данни.
Предлагам да ги помолим да ни изпратят писмо, защото не мога
да се свържа с тях по телефона.
ЗАМEСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, по
предложението на колегата? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева),
против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с тази
точка – 9.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви за
сведение получен препис от Указ на президента за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Студен кладенец от 1 юли 2021 г.
№ 164.
Докладвам ви, че от финансите са ни обърнали внимание на кои
имейл адреси да изпращаме своите писма.
Нямам други, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова, в
административни преписки, заповядайте.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Много кратък доклад.
Колеги, във вчерашната папка с мои инициали докладвам писмо
№ НС-22-22-17, което е от господин В.
, който пита за
симулатора за машинно гласуване.
Тъй като симулаторът е качен вече на сайта на Централна
избирателна комисия, предлагам изобщо да не отговаряме на писмото,
просто да го приемем за сведение.
И още едно писмо за сведение бих искала да ви докладвам,
което е в папката от 3 юли 2021 г. с мои инициали.
Писмото е НС-22-22-00. Много искам да ви го изчета дословно,
защото аз не мога да пресъздам емоцията в писмото.
„Уважаеми от ЦИК, днес по БНТ-1 излъчиха едно кратко
предаване – инструкции за предстоящото гласуване на 11 юли 2021 г.
Пиша ви специално, за да поздравя създателите на този клип. Направо е
прекрасен. Това е важна част от моето писмо, но по-важното е моето
императивно послание да задължите този клип да бъде излъчван от
всички БГ tv станции, и то по няколко пъти дневно. Настана време БГ
най-сетне да се изправи интелигентно на крака. Поздрав от един
българин. Бог с нами!“
Докладвам за сведение.
Това беше похвала за клипа, който се върти по Националната
телевизия. По-изразително от това не успях да го прочета.
Благодарим на господин Б.
, който си е направил труда да
отдели от личното си време, за да похвали Централна избирателна
комисия за усилията, които е положила при разяснителната кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка 9 –
заповядайте, госпожо Стойчева.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в Централната избирателна комисия е получено писмо
от кмета на район Банкя, Столична община, относно издадена негова
заповед и извършени действия по преместване на изборни книжа и
материали от едно помещение в друго от комисията, назначена с тази
заповед. Копие от заповедта и от протокола са приложени към писмото.
Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, друг
докладчик има ли по точките, които минахме до тук?
Госпожо Матева, Вие имате в „Дела, жалби и сигнали“.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги,
докладвам
ви
съобщение
от
Върховния
административен съд с вх. № НС-08-177 от 5 юли 2021 г. Това е
съобщение по Административно дело № 6883 от 2021 г., с което ни
изпращат разпореждане № 80-61 от 5 юли 2021 г., с което оставят без
разглеждане жалба с вх. № 90-72 от 1 юли 2021 г., подадена от
Българско дружество във Фрайбург „БГ 681“ срещу Решение № 345-НС
от 28 юни 2021 г. на ЦИК.
И още едно разпореждане от Върховния Административен съд.
Разпореждането е № 80-60 от 5 юли 2021 г. по Административно дело
№ 6886 отново по жалба на българско дружество във Фрайбург „БГ
681“, отново оставят без разглеждане жалбата с вх. № 90-71.
Всяка от жалбите е за това, че не е назначена втора секционна
избирателна комисия във Фрайбург – Германия. И двете дела са
прекратени. Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължаваме
с точка седма. Заповядайте, господин Гаврилов.
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Точка 7. Гласуване извън страната.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Днес получихме писмо, подписано от Д.
Д.
– от град
Есен, Германия, от името на група изборни доброволци от град Есен.
Те настоятелно и пространно обясняват, че в тяхната изборна секция
имат нужда от 7 члена, вместо 5, колкото ние сме назначили. Аз
направих справка за ситуацията с броя на членовете на СИК в чужбина.
Глобално имаме около 700 секции в чужбина, от които
половината имат 5 члена, 338 имат 7 члена и 50 секции имат 3 члена.
Решението за това в коя секции колко члена трябва да има беше
взето от Министерството на външните работи, които имат повече
информация от нас за ситуацията на терена, тоест конкретно какви са
очакванията на местните хора, какви трудности имат и имат ли
наистина нужда от големи секции.
Тяхната практика досега е била, щом има гласували повече от
500 човека, да се назначават 7 човека. Така е в Германия, така е и в
другите големи държави, където има много избиратели. За съжаление
не е такъв случаят в Есен, където при това все пак са гласували, мисля,
536 човека на 4 април 2021 г. И мисля, че това е пропуск от тяхна
страна. Въпреки тези писма, те не са се обръщали към нас да
назначаваме повече членове.
И тъй като днес е последният ден, когато това може да бъде
направено, понеже шест дни преди изборите се прекратяват промените
в съставите на секционните избирателни комисии, и днес точно е този
ден, утре вече няма да бъде възможно това, аз ви предлагам да
гласуваме по спешност, съжалявам, че господин Томов не е тук, 7
члена вместо 5 члена.
Аз, разбира се, говорих с него преди малко и той ми потвърди
това, което ви казвам, и е съгласен, но все пак последната дума е на
Комисията, както знаем. Тоест това е последен шанс там да им дадем 7
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човека вместо 5. Те имат две машини, ще гласуват машинно и тапата
при тях се образува не при машините, а при попълването на изборните
книжа и опашката е преди машините. Гласували са 536 човека и се
очаква подобен брой хора да гласуват. Тоест ще се оправят и без, но
вероятно ще има опашка. Добре би било да им дадем 7, стига
Комисията да не възрази, да го потвърди. Това е моето предложение.
Те имат две машини. Определени са две машини, но имат
петчленна комисия и се опасяват, че ще има отново опашки. Тоест
машините не причиняват закъснение.
Да, на консултациите са 5 и според мен е пропуск на
Министерството на външните работи. Въобще са решили, че понеже е
малък град, не е толкова голям.
Да увеличим на 7. Те очевидно имат доброволци, които ще
влязат, понеже те пишат това писмо. Те нямат проблем с броя на
доброволци за членове на СИК. Могат да бъдат назначени в самия ден
на избора – на 11 юли 2021 г. сутринта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С кое решение сме
определили?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не знам, трябва да се провери. Нямам
го пред очите си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, съставите на
секционните избирателни комисии, включително и броят членове, ги
има в наше Решение № 345.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да. Не, аз не виждам пречка, не се
сещам да има законова пречка. Просто това е обстоятелство, което е
възникнало допълнително и по-късно, след приключване на
консултациите. И е достатъчно изолиран случай.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тази секция е 95 по
ред. А дали е попълнен съставът?
Колеги, по Предложението на господин Гаврилов?
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Резервните членове назначихме ли ги?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Ние нямаме резервни.
РОСИЦА МАТЕВА: Не е вярно, че нямаме. Има, как да няма?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз ги нямам.
Става дума за изборните доброволци. Нямаме резервни. За
някои партии имате. Главно „Има такъв народ“ имат резерви всъщност.
Другите партии общо взето нямат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В папката на господин
Гаврилов от днес.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Вх. № НС-23-483 от 5 юли 2021 г. То е
разпределено на Цветозар Томов – копие…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, преписката е
разпределена на Томов в копие, а на Гаврилов за доклад и е качено в
папката на Томов. НС-23-483. Явно оригиналът колегите от
деловодството са го дали на Томов.
Всъщност притесненията им са, че не машините са проблем, а че
ще има много гласуващи и няма да могат да обработят декларациите.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, да, обработката на изборните
документи преди машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
по
предложението на господин Гаврилов за увеличаване на броя на
състава на секционната избирателна комисия от 5 на 7.
Колега Гаврилов, как предлагате да стане – чрез изменение на
нашето решение или как? Не, само за тази, конкретната секция въз
основа на искането на членове на секционната избирателна комисия,
които вече… Да, ние принципно да го вземем като решение, то може да
се включи в решението, което предстои да вземем, с което колегата
Томов, надявам се, да е готов след малко.
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Добре, ще подложа на гласуване предложението на господин
Гаврилов за увеличаване на броя на членовете на секционната
избирателна комисия в Есен – Германия, от 5 на 7 членове.
Моля, процедура по гласуване.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Една, една. Тя е последна очевидно,
защото днес е крайният срок. Така че няма да има други.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Гласували 13 членове
на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – 2 (Димитър Димитров и Йорданка Ганчева).
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, считам, че протоколното
решение, което се прие, е в нарушение на закона. Към момента са
определени съставите на секционните избирателни комисии и сме в
етапа няколко дни преди произвеждането на изборите, когато ние не
може така безразборно да увеличаваме състава.
Съгласна съм с изложените мотиви, но считам, че няма правно
основание това да се случи. Утре, вдругиден, ако пристигнат други
искания, ние какво ще правим? До изборния ден ще увеличаваме и на
кое правно основание, след като се проведоха консултациите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имам, мога да ги мина за две минути.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако е в тази точка,
давайте.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Следващ доклад от Монреал – писмо
от Дружество „Зорница“. Председателят на асоциацията ни пише
пространно писмо на 5 страници и 37 точки, което може би трябва да се
чете на спокойствие. Намирам го за доста интересно, въпреки че
поради липса на време не можах да прочета всичко.
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Това е нещо като дневник – какво се случва всеки час и ден при
подготовката на изборна секция в чужбина. Но не се поставя конкретен
въпрос, просто един вид послание към нас. Мисля, че е много любезно
от нейна страна, ще ѝ пиша, че ще го прочетем, но засега предвид
натоварването на комисията мисля, че има по-спешни неща. Но ще го
прочетем обезателно, тя може да ни слуша. Така че остава за сведение.
Второ писмо от Кьолн…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Момент, момент!
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам, освен че е за сведение сега, тези
обстоятелства и факти, изложени в човек реално правещ избори,
доколкото схващам, в Канада, да се систематизират и да се кажат
включително и на срещата ни с Външно министерство.
Щото предполагам от всичките тези 37 точки става въпрос
тъкмо за този тип взаимоотношения между общности, дипломатически
и консулски представителства, Централната избирателна комисия,
които ние си прехвърляме едно на друго. Само че хората вършат
работата, не ние.
Тъй че предложението ми е да се систематизират и да се
изложат на срещата ни с Външно министерство, не знам кога беше, май
четвъртък.
И пак да си кажа, някога тези въпроси ги решавахме на срещи
през седмица-две лично, не чрез телефони. Ето, виждате, телефоните
докъде водят и, като казах водят, да знаем кой води процеса. И пак
казвам, би следвало Централната избирателна комисия да води
процеса, а не Външно министерство. Толкова!
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря.
Добре, да преминем към следващото.
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Промяна на адреса на СИК – Кьолн. Обръщат ни внимание, че
нашата страница – на Централната избирателна комисия, съдържа
редица неточности. Вчера беше Гьотинген, днес е Кьолн, има и други.
Това нещо е на път да се поправи с помощта на Наско и на
Мадлен – технически сътрудник. Има актуализиран списък. Те
прочетоха отново всички налични заповеди на дипломатическите и
консулските представителства. Има Еcxel файл във вътрешна папка от
днешна дата и може би вече е качен, ако не се лъжа. Просто днес ще
приключи процесът и адресът ще бъде актуализиран. Така че остава за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Ще взема отношение в частта за
Гьотинген по доклада на колегата Гаврилов.
Считам, че следва да приемем протоколно решение, защото не
става въпрос за заповед, а става въпрос за изменение на булета „Адреси
на избирателни секции извън страната“, който списък фигурира на
нашата интернет страница. Информацията за Гьотинген аз лично я
коментирах по повод предложения ни проект от колегата Томов, който
се оттегли и не го разгледахме, мисля, че беше онзи ден. След това
вчера колегата Гаврилов докладва.
Така или иначе тази информация не е актуализирана, затова
предлагам с протоколно решение за Гьотинген, където имаме
информация за смяна на адреса, в грамата с, мисля, вх. № НС-310/8
отпреди два-три дни, не мога да възпроизведа, да бъде извършена
промяната в списъка с адреси.
Аз го казах и използвам повода, и колегата Томов влиза, токущо получих SMS от лице, което видно от преписките във вътрешната
мрежа, ме моли да обърна внимание на преписка на колегата Томов,
може би ме сезира, тъй като съм се занимавала за извън страната, не
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знам защо, входяща преписка № НС-22-22-16 от 4 юли 2021 г.,
разпределена на господин Томов. Благодаря.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да, напълно се присъединявам към
становището на колежката. Гьотинген не е минавал през залата,
въпреки че говорихме много пъти за него. Така или иначе с протоколно
решение ще бъдат решени.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За Гьотинген трябва да се нанесе адресът,
защото е пропуснат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
по
предложението на госпожа Ганчева, по повод доклада на колегата
Гаврилов.
Моля, процедура по гласуване за приемане на протоколно
решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Последно писмо от серията писма
извън страната. Писмо относно СИК – Нови Сад, за който вече
говорихме, че все още няма решение от сръбските власти.
Аз не знам към днешна дата дали това решение е получено,
няма информация. Но писмото е запитване за адреса на изборната
секция, при условие, разбира се, че тя бъде разкрита, след разрешение
на сръбските власти.
Изписано е на сайта улица „Васа Пелагич“ № 4, Нови Сад и
А.
М.
от Сърбия ни пише, че не може да намери адреса
на Google Maps. Аз също не можах да го открия. Той се пита дали не е
вместо Васа да е „Васе Пелагич“. Така или иначе аз не знам дали ще
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има там изборна секция и работа на посланика и на Външно
министерство е да уточни този въпрос с точния адрес на секцията.
Те не са адресат. Можем да им обърнем внимание на 8 юли
2021 г. Имаме една серия забележки и можем да повдигнем въпроса и
да го решим. На 8 юли на съвместна среща с Министерството на
външните работи. Това е моето предложение. Да решим този въпрос
със секцията в Нови Сад на 8 юли, да резюмираме ситуацията, да
видим адресът дали е точен и дали ще има въобще изборна секция,
защото имаше проблеми с липсата на разрешение.
Липсата на разрешение всъщност е съзнателен дипломатически
акт, по всичко изглежда. Просто в Нови Сад няма официална българска
общност, българско малцинство, както е случаят в Цариброд и
Босилеград, няма и консулство, нито посолство, както е на други места.
Така че може би това аргументът на сръбското правителство, но само
Външно министерство може да ни каже.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Думи за обяснение. Външно министерство
поиска срок до 7 юли 2021 г. по повод Нови Сад и Баваро –
Доминиканската република, закъдето вече има разрешение. Така че
може би да изчакаме да мине и днешният ден и да поискаме
информация от Външно министерство дали се е получило разрешение.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Засега остава за сведение и ще търсим
информация утрешния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще остане за сведение, очевидно ще остане
за сведение, обаче поне ясно да си кажем ситуацията с две изречения.
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Към момента нямаме разрешение за Нови Сад. Към момента
Централната избирателна комисия не знае. Първо изречение. Искахме,
нищо не сме получили.
Второ, ако нямам разрешение, проблемът с адреса на секцията
отива не знам къде.
Тъй че нека да изчакаме, а на всичкото отгоре, пак казвам, на 8
юли 2021 г., май ще имаме среща с тъй нареченото звено „Избори
2021“. Да се постави пак въпросът: има ли разрешение за Нови Сад,
или няма? Не вербални ноти! Ясно и категорично, че вербалните ноти,
макар и вербални, те също се фиксират и също имат някакво правно
значение.
Само че отговор нямаме. Тъй, толкова! Засега за сведение,
изчакваме 7-ми, евентуално да се постави наново въпросът на 8-ми.
Първо – дали имаме разрешение, после за адреса.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е, приключих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов, ще
Ви помоля, Вие и вчера имахте такива доклади, да бъдат заделени във
връзка с работната среща на 8 юли 2021 г.
В извън страната има ли други доклади, колеги?
В административни преписки – госпожа Георгиева.
Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, получили сме писмо от Светозар Съев – председател на
Коалиция „Средна европейска класа“, с което иска от Централната
избирателна комисия да възстанови внесения депозит, тъй като
коалицията е заличена с Решение № 180 от 6 юни 2021 г. във връзка с
предстоящите избори на 11 юли 2021 г.
В моята папка от днешна дата има писмо – отговор, с което го
уведомяваме, че депозитът е възстановен на дата 24 юни 2021 г. по
съответната сметка, откъдето е издадено удостоверението. Можете да
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видите текста на писмото в моята папка и, ако нямате възражения, да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване изпращането на това писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Това ли бяха вашите доклади?
Колеги, преминаваме към точка десета. Заповядайте, госпожо
Стойчева.
Точка 10. Разни.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № ЦИК-12-16 от 30 юни
2021 г. е получено искане, което е наименовано „заявление за достъп до
информация“ от С.
Д.
, В.
П.
, С.
Ч.
и И.
Д.
, които желаят да им бъде предоставена обществена
информация със значителен обществен интерес относно решенията на
ЦИК за проведените избори за народни представители от юни 2001 до
април 2021 година, като са посочени периодите, за които се искат
решенията за всеки един вид избор.
Предлагам да изпратим писмо до всеки един от заявилите да се
информират относно тези решения, че решенията на Централната
избирателна комисия за всеки един вид избор, включително и за
резултатите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на ЦИК,
съответният интернет адрес е посочен в писмото, рубрика „Архив на
ЦИК за проведени избори“. Там подробно могат да се запознаят с
принципните решения на Централната избирателна комисия и с всички
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останали решения за всеки един вид избор и с резултатите от
гласуването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване заедно всички писма по запитванията, както бяха докладвани
от госпожа Стойчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, продължаваме се следващ докладчик – госпожа
Георгиева. Заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, за сведение ви докладвам вх. № НС-25-21-87 от 1 юли
2021 г. Получили сме уведомление от Б.
А.
, който ни
съобщава, че си е изгубил международния паспорт, има издадена
декларация от МВР, посочил е входящия номер. За сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Господин Димитров, заповядайте в точка „Разни“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Срещата със мисията на ОССЕ ще
бъде в четвъртък, 15,30 часа. В моята папка съм написал едно малко
сухичко писмо, с което ги уведомявам за това.
Има една грешка, която е една запетайка, тя трябва да бъде две
точки в часа. Ще я поправя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние сме го гласували
това. Колеги, запознайте се.
Преминаваме към следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По тази точка – „Разни“, имам да
докладвам писмо вх. № 11-74. То се състои от точно седем листа и ви
го представям за сведение. Не мога да преценя какво се твърди в

47
писмото, освен че е писмо до председателя на Централната
избирателна комисия, с приложени скици и други документи. В
папката с моите инициали от днес е – НС-11-74, но ви го представям
като писмо, дотолкова се справих с разбирането на този материал.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка – не. Имам в точка втора
може би.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега, колеги, в точка
„Разни“, заповядайте, госпожо Матева, или по-късно?
Колеги, тъй като има още малко преписки по дневния ред, които
обаче са в процес на изготвяне, ще прекъсна заседанието до 18 часа, за
да са готови преписките и също така ще ви помоля, тъй като няма
дежурни за приемане на документи, да се запишат колеги, защото
когато дойдат за регистрация и за получаване на удостоверения, винаги
да има човек на разположение.
Така че прекъсвам заседанието до 18 часа.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме
12 членове, налице е необходимият кворум.
Заповядайте, госпожо Матева, в девета точка.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, ще ви помоля в папка с моите
инициали да погледнете проект за писмо до господин Веселин Тодоров
– изпълнителен директор на „Сиела“. Това писмо е във връзка със
заличаване на кандидат в кандидатска листа. При проверка от
Централната избирателна комисия, въз основа на публично достъпна
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информация установихме, че кандидатът в кандидатска листа на
Политическа партия „Републиканци за България“ е починал на 3 юли.
Възложих на служителя в администрацията – главен
юрисконсулт Р.
, която осъществява връзката и проверката в
Главна дирекция ГРАО, в Национална база данни „Население“ и към 5
юли в 16,38 ч. имаме разпечатка, че наистина лицето, което е
регистрирано под № 3 в РИК – Бургас, в листата на Политическа
партия „Републиканци за България“ е починало.
Междувременно се свързахме с Районна избирателна комисия –
Бургас. Там са постъпили документи от упълномощено от
политическата партия лице, с което са поискали заличаване на
регистрацията и с Решение № 148-НС от 5 юли е заличена
регистрацията на Шабан Махмуд Шабан.
Едновременно с това се свързах с „Информационно
обслужване“ и те извършиха проверка, че това лице е регистрирано
само в тази кандидатска листа, няма втора регистрация и направиха
заличаването и в системата ЦИК и БГ нет.
Докладвам ви писмо от системата съпорт с вх. № НС-00-672 от 5
юли 2021 г., с което системата ни връща съобщение, че лицето вече е
заличено от кандидатската листа.
Писмото на Районна избирателна комисия – Бургас, с което ни
изпращат копие от взетото решение за заличаване на регистрацията е с
вх. № НС-15-572 от 5 юли 2021 г.
В тази връзка ви предлагам да изпратим писмо на господин
Тодоров, с което да ги уведомим, че във Втори изборен район –
Бургаски, с Решение № 148 е заличен кандидат от кандидатска листа,
както ви докладвах, и с оглед на горното следва да деактивират бутон
за преференции № 103 в листата на Политическа партия
„Републиканци за България“, като добавям „в електронната бюлетина
на Втори МИР“, за да е ясно къде трябва да се деактивира.
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И в допълнение, тъй като се оказа, че се обаждат от „Сиела
Норма“ на РИК и на „Информационно обслужване“ във връзка с
данните в листите за заличени кандидати, допълвам писмото и
пояснявам, че във връзка с постъпилите въпроси уведомяваме отново
„Сиела Норма“, че списъкът на кандидатските листи, който сме
изпратили, ще добавя с кое писмо – писмо с изх. № ЦИК-06-1257 от
2 юли, включва 31 заличени кандидати, в това число един независим
кандидат в РИК 8 изборен район – Добрички. В таблицата има
специална колона „Заличен“, в която е посочено числото 1 за
кандидатите, които са заличени, или числото 0 за кандидатите, които не
са заличени. И обръщам внимание, че в РИК 30 изборен район –
Шуменски, към Политическа партия „Български национален съюз –
НД“ под № 3 в бюлетината няма регистриран кандидат поради отказ на
Районна избирателна комисия да Районната избирателна комисия да
регистрира подадения от партията кандидат. Листата не е пренаредена,
поради което в изпратения им файл с кандидатски листи не фигурира
име на кандидат под № 3, преференция № 103, но мястото остава
празно, поради което преференция 103 на Политическа партия
„Български национален съюз“ трябва да е неактивна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване изпращането на това писмо до изпълнителния директор на
„Сиела Норма“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо с вх. № НС-15567 от днешна дата от Районна избирателна комисия 25 – София, с
което, председателят и заместник-председателят са подписали писмото,
ни уведомяват, че от предоставените им три машини за
демонстрационни гласувания едната от тях е спряла безвъзвратно да
работи. Безвъзвратно! Не се сочи причината за това безвъзвратно
спиране и „при осъществен контакт с представителя на „Сиела Норма“
ни бе обяснено, че тя не може да бъде поправена и заменена, тъй като
няма достъп до склада с машини и резервни части“. Същевременно,
съгласно направения от тях график, са им необходими ежедневно три
машини. В тази връзка любезно молят спешно да им окажем
съдействие.
Моето предложение. Ние имаме в момента при себе си машини
– върнатите три машини от Държавна агенция „Електронно
управление“, имаме още две подготвени за партии. Така че ви
предлагам да им изпратим една машина. Да ги уведомим, че можем ад
им предадем една машина за гласуване, но едновременно с това да ги
помолим да ни посочат какви са обстоятелствата, които са довели до
безвъзвратното спиране на машината и да бъдат малко по-отговорни
към машините, защото все пак не са евтини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да предприемат
действия по опазване на машините, които са им предоставени.
РОСИЦА МАТЕВА: На държавното имущество. Вече е
държавно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване това предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
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Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с втора точка.
Заповядайте, господин Георгиев, за регистрация на
наблюдатели.
Точка 2. Проект за решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
В папка с моите инициали от днес проектът с № 415 е
предложение ЦИК да вземе решение по повод постъпило писмо от
Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-303/12 от 5 юли
2021 г. с искане за регистрация като международни наблюдатели на
трима човека от Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа, Бюрото за демократични институции и права на човека.
Предлагам колегите да се запознаят и комисията да вземе
следното решение: регистрира представените лица, да се впишат в
публичния регистър и на регистрираните наблюдатели да се издадат
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта на
решение относно искане за регистрация на наблюдатели от
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа?
Подлагам на гласуване проекта на решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Това Решение е с № 398-НС.
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Преминаваме към осма точка от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви жалба до
Административен съд – София-град, чрез Централната избирателна
комисия от госпожа А.
К.
срещу Решение № 350, с което
сме определили реда за гласуване на карантинирани лица. В жалбата се
иска да бъде отменено решението, с което ЦИК определя, че ще се
образува подвижна избирателна комисия, ако има подадени поне 10
заявления от избиратели. Ще бъде окомплектована и изпратена в съда
тази жалба. Жалбата е с вх. № НС-23-488 от 5 юли 2021 г.
Следващата жалба е с вх. № НС-23-490 от 5 юли 2021 г. и е до
Върховния административен съд от Р.
С.
срещу Решение
№ 379. Това е наше решение за установяване на нарушение на чл. 183,
ал. 4 от „Българските патриоти“. Жалбата по наше решение е
отхвърлена и в момента се обжалва нашето решение пред Върховния
административен съд. Тази жалба ще бъде също окомплектована и
преписката изпратена във ВАС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Моля да ме включите в тази точка.
Искам да докладвам жалба с вх. № НС-22-2228 от 5 юли 2021 г.
Жалбата е против решение на ОИК – Кресна, от 29 юни 2021г. за
прекратяване на пълномощията на кмет на кметство в с. Сливница,
община Кресна. Адресирана е до Централната избирателна комисия, но
на основание чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА тези жалби са подсъдни на
административния съд в района на комисията, която е постановила
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решението, поради което предлагам жалбата да бъде препратена към
Административен съд – Благоевград. Това първо.
И второ, да бъде предадено копие за окомплектоване на досие
при госпожа Ганчева, тъй като, доколкото знам, при нея също има
преписка в тази връзка и е добре да вървят заедно документите.
Предложенията ми са две. Първото е да препратим жалбата по
компетентност на административния съд, под чиято подсъдност е
казусът. И второто е да приложим копие от жалбата към досието, което
се намира при госпожа Ганчева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, госпожо
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: По първата не възразявам.
По втората част, колеги, считам, че в такъв случай трябва да
изчакаме развоя на събитията и на изхода от делото, за да направим
предложение по смисъла на чл. 463 до Президента на Републиката.
Ние днес гласувахме и изпратихме писмо до ОИК – Кресна, за
информация дали решението за прекратяване на пълномощията е
влязло в сила. Видно от тази преписка е, че то не е влязло.
Това е моето мнение. Ако има други становища, ще задържа
преписката, докато делото приключи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз съм се
объркала при разпределяне на преписката. Бях останала с впечатление,
че при колегата Стоянова е тази преписка.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Има при мен за Кресна, но тя е за друг
казус. Обаче е много възможно Общинската избирателна комисия
изобщо да не знае, защото е адресирано директно до нас, не чрез тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
по
предложението на госпожа Стоянова? Подлагам го на гласуване.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, кой ще докладва обучителния материал на „Сиела“?
Колеги, връщаме се на първа точка.
Заповядайте, колега Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-156
от 5 юли 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ и в изпълнение на т. 6.1,
буква „ж“ от Договор № 19, предават на Централната избирателна
комисия разработка на обучителен видеоклип за членовете на
секционните избирателни комисии, описващ детайлно процесите при
машинно гласуване.
Припомням, че преди около една седмица разглеждахме техния
клип и им го върнахме с една забележка да бъде добавен начинът и
действията на СИК при отпечатването на системната разписка в
изборния ден. Сега това нещо е направено. Клипът е в моя папка,
можете да се запознаете с него.
Предлагам да го одобрим и да бъде качен на интернет
страницата на Централната избирателна комисия в рубриката
„Машинно гласуване“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, тъй като се запознахме с предоставения клип по време
на прекъсване на заседанието, подлагам на гласуване предложението на
колегата Войнов за одобряване на представения материал и
публикуване на интернет страницата на Централната избирателна
комисия в секция „Разяснителна кампания“ и в „Машинно гласуване“.
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Моля някой за протокола да формулира къде да бъде
публикуван, за да е ясно.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Предлагам, тъй като това касае единствено и само действията на
секционните комисии, а не избиратели, в раздел „Разяснителна
кампания“ да има отделен линк, който се казва „Обучителни материали
за СИК“. И в този линк да бъдат добавени абсолютно всички неща,
които касаят обучението на СИК – както клипа на „Сиела“, който токущо гласувахме, така и другия обучителен 30-минутен клип, който се
намира в папка от днес с мои инициали, който тепърва трябва да
прегледаме и да одобрим. Както и всички останали листовки,
Методическите указания – всичко, което касае обученията на СИК. В
„Разяснителна кампания“ – „Обучителни материали за СИК“. И в
„Машинно гласуване“ също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на колегата Войнов, допълнено и пояснено от
госпожа Стоянова.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-00-673 от 5 юли 2021 г. Писмото е от „Информационно
обслужване“ и с него ни изпращат списък на експертите, за които е
предвидено да работят в Изчислителния пункт към ЦИК, с молба за
проверка и осигуряване на достъп.
Предлагам да изпратим списъка на МВР и ДАНС за съответната
проверка със съответното придружително писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване изпращане на писмото за извършване на проверка до МВР и
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева, в девета точка.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в папката на колегата Стоянова
може да се запознаете с 29-минутния обучителен материал, филм за
членовете на секционните избирателни комисии. Наименуван е
„Обучение СИК 07.2021 г.“ Филмът е 29 минути и са изброени всички
действия, които секционните избирателни комисии следва да
предприемат в предизборния, в изборния ден, вариант за гласуване с
машина, гласуване с бюлетина, попълване на съответните протоколи,
предаване, опаковане на изборните книжа и материали. Много
подробен е и е добър филм.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на госпожа Стойчева да одобрим
изработения обучителен материал, да се публикува на интернет
страницата на Централната избирателна комисия и профила в
социалните мрежи на ЦИК, както и да предоставим на Министерството
на външните работи относимите към гласуването извън страната
обучителни материали и разяснителни материали, които вече са
изготвени, за да бъдат разпространени към избирателите извън
страната и секционните избирателни комисии, които ще работят в
избирателните секции извън страната.
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Тъй като имаме постъпили запитвания от
няколко районни избирателни комисии във връзка с обученията, които
ние провеждахме с тях, молбата им е, ако е възможно, да изискаме от
„Информационно обслужване“ линкове със записите от тези обучения,
за да можем да им ги предоставим, да могат да си ги прегледат отново
за тези, които не са успели да присъстват на обучението. Конкретно ви
говоря за РИК – Шумен. Отделно има запитване от още няколко РИКове. Ако е възможно, мисля, че това би било полезно и в полза на РИКовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението на
колегата Стоянова? Аз го разбрах Районната избирателна комисия,
която не е имала възможност да присъства на онлайн обучението, което
проведе ЦИК, да получи видеоматериала от това обучение според
графика, в който е била предвидена. И това да стане чрез писмо до
„Информационно обслужване“ да предоставят материала на
съответната Районна избирателна комисия.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, с това изчерпихме дневния ред.
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Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото заседание за 6 юли 2021 г. от 10,00 ч.
(Закрито в 18,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Виолета Тасева
Нина Иванова

