ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 53
На 6 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. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Цветанка Георгиева, Росица Матева,
Георги Баханов
4. Проект на решение относно ново назначаване в съставите
на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г..
Докладва: Цветозар Томов
5. Приемане на Оперативен план за организацията на
работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
5а. Поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС.
Докладва: Силвия Стойчева
6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладват:
Цветанка
Георгиева,
Силвия
Стойчева, Красимир Ципов
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7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Георги Баханов, Емил Войнов
8. Разни.
Докладват: Любомир Георгиев,
Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВА: Йорданка Ганчева.
Заседанието бе открито в 10,20 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия,
налице е необходимият кворум за провеждане на заседание. Госпожа
Йорданка Ганчева е в платен отпуск.
Предлагам ви следния Проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Цветанка Георгиева, Росица Матева,
Георги Баханов
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4. Проект на решение относно ново назначаване в съставите
на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г..
Докладва: Цветозар Томов
5. Приемане на Оперативен план за организацията на
работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
Докладва: Севинч Солакова
6. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладват: Цветанка Георгиева
7. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Георги Баханов
8. Разни.
Докладват: Любомир Георгиев,
Димитър Димитров
Имате ли предложения за допълване на дневен ред? – Не
виждам.
Подлагам на гласуване така представения Проект на дневен
ред, като ще бъде допълван и от колегите, които ще се присъединят
по-късно в заседанието.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елена Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, започваме с точка първа от дневния ред.
Колега Войнов, заповядайте.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.№ ЦИК-06-11-157
от 5 юли 2021 г. от „Сиела Норма“ АД. В него ни пишат, че в
изпълнение на изискванията с писмо на ЦИК с изх. № ЦИК-06-12-59
от 4 юли 2021 г. предоставят на Централната избирателна комисия
изходния код на софтуерния инструмент, ръководство,
документация за работата на софтуерния инструмент и два
криптографски материала, съответно за изборите на 4 април 2021 г.
и на 27 юни 2021 г., както поискахме в писмото. Приложили са
Приемо-предавателен протокол, но към него не е приложено нищо.
Тоест няма нито диск, нито нищо.
На този момент го докладвам за запознаване.
Следващото писмо е с вх. № НС-23-497 от 5 юли 2021 г. от
„Сиела Норма“ АД. Предоставят ни транспортни планове за 10
области – от областния център до избирателните секции. Тъй като,
както казах, днес очакваме да ни предоставят цялостния транспортен
план, го докладвам за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-493 от 5 юли 2021 г. от
Б.
Л.
, което освен до Централната избирателна комисия
е и до РИК – Пазарджик. В него моли за съдействие за провеждане
на демонстрация за гласуване с машина в с. Елшица. Твърди, че от
община Панагюрище се опитват да възпрепятстват демонстрацията
на машинното гласуване.
Запознах се с Решение № 138-НС на РИК – Пазарджик, в
което е указано на кмета на Панагюрище да направи график за дати
8 и 10 юли 2021 г. по населени места за пробно гласуване и да
уведоми РИК – Пазарджик, за определеното лице, което ще
провежда демонстрационното гласуване.
Също така проверих, че на сайта на община Панагюрище е
публикуван график за демонстрационни гласувания като за село
Елшица е определено на 8 юли 2021 г. от 9,15 до 10,15 ч.
Поради горното, предлагам писмото да остане за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-23-491 от 5 юли 2021 г. от
Държавна агенция „Национална сигурност“. Съобщават ни, че нямат
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възражения по предоставения списък от 31 лица от екипа на „Сиела
Норма“ АД.
Докладвам го за сведение.
Нямам повече доклади по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точката за
машинното гласуване ще ви докладвам сега за сведение и по-късно
ще върна на доклад или на работно обсъждане двете писма, които
според мен са еднообразни, с тази разлика, че едното е адресирано
до Централната избирателна комисия, а другото е адресирано до
министър-председателя с копие до нас, но приложението е същото.
Докладвам ви от „Сиела Норма“ АД писмо с вх. № ЦИК-066-328 и № ЦИК-06-6-329 от 5 юли 2021 г. във връзка с Договор № 1
от 6 февруари 2021 г. Писмото е в моя папка от днешно заседание.
Докладвам ви, че са получени в Централната избирателна
комисия и ви моля да се запознаете с тях до следобедната част на
заседанието.
Има ли други доклади по точка „Машинно гласуване“,
колеги? – Не виждам.
Преминаваме към точка втора от дневния ред. Заповядайте,
господин Димитров.
Точка 2. Медийни пакети.
Определям госпожа Матева за кратко да води заседанието.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
В точката „Медийни пакети“ имаме две запитвания. Едното е
от БНТ, която иска да усвои медиен пакет 14 391 лв. с ДДС в
договор с „Атака“. Преписката е с вх. № НС-24-490 от 5 юли 2021 г.
Второто също е от „Атака“ и е за сумата 4536 лв. с ДДС.
Преписката е с вх. № НС-24-459 от 5 юли 2021 г. „Атака“ има
половината, около 20 000 лв. в медийния си пакет. И двете
запитвания се вместват в остатъчната сума от пакета, която не е
използвана.

6
Предлагам с протоколно решение да уведомим медиите и
партията, че могат да сключат договор за упоменатите суми.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли становища по направеното предложение? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на двете запитвания.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева и Цветанка Георгиева), против
– няма.
Колеги, преминаваме към разглеждането на точка трета от
дневния ред. Заповядайте, колега Георгиева.
Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, в моя папка от вчерашна
дата има вх. № НС.11-151 от 5 юли 2021 г. Това е сигнал, който сме
получили от Христо Христов от „Демократична България –
Обединение“, с който ни съобщава, че на територията на община
Омуртаг има сформирани 6 броя подвижни секционни избирателни
комисии, което е съществено повишаване броя на такива комисии в
сравнение с предходни избори и според него това повишение на този
вид гласуване води към обосновано съмнение за наличие и
насочване на контролиран вот за гласуване в тези подвижни секции.
Този сигнал е адресиран и до Районна избирателна комисия –
Търговище, както и до Окръжна прокуратура – Търговище.
Със свое Решение № 72 Районната избирателна комисия в
Търговище е разгледала сигнала и е взела решение да бъде
препратен по компетентност на Окръжна прокуратура – Търговище.
Докладвам този сигнал на Централната избирателна комисия
за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик, който е господин Баханов, го няма. Аз
изчаквам от Върховния административен съд информация.
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Ще докладвам жалба до Административен съд – София град,
с вх. № НС-18-44 от 5 юли 2021 г. срещу Решение № 369-НС на
ЦИК от 2 юли 2021 г.
Докладвам го за информация.
Колегата Стойчева резолира административната преписка да
бъде окомплектована и изпратена в Административен съд – София
град.
Колега Баханов, имате ли готовност в т. трета – Доклади по
дела, жалби и сигнали?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Не.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Преминаваме към точка шеста от дневния ред, тъй като
докладчиците по т. 4 и 5 не са в залата.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 6. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е заявление от
регистрирано с наше Решение № 203-НС сдружение „Зона за
трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия, България“,
за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно, подписано от
представляващия сдружението в полза на 51 упълномощени лица;
списък с имената на посочените лица; декларации по образец от
всяко едно от лицата.
След
извършената
проверка
от
„Информационно
обслужване“ АД се установява, че 49 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и наше Решение № 82-НС от, а за
2 лица са установени несъответствия.
Предвид изложеното, предлагам Централната избирателна
комисия да регистрира като наблюдатели 49 упълномощени
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представители на сдружение „Зона за трансатлантически
просперитет – наблюдателна мисия, България“ за страната, както
следва в приложения списък.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения
и същите да се впишат в публичния регистър.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становище по проекта? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на това решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Това решение е № 399-НС.
Заповядайте, колега Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, ще ви докладвам три
проекта за решения за регистрация на наблюдатели.
Най-напред от сдружение „Гражданска инициатива за
свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).
Постъпило е заявление с вх. № 8-5 от 5 юли 2021 г.
Сдружението е регистрирано с Решение № 227-НС от 13 юни 2021 г.
на
Централната
избирателна
комисия
като
българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи.
Предложени са за регистрация 24 упълномощени лица.
Извършената проверка показва, че всички отговарят на
изискванията.
Предвид, че са представени изискуемите документи,
резултатите от проверката и на база правните основания предлагам
на Централната избирателна комисия да реши:
„Регистрира
като
наблюдатели
24
упълномощени
представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и
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демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:“, в приложена подолу таблица.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за
публикуване и да им се издадат удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по Проекта за решение? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на този проект.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Това решение е № 400-НС.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви Проект на
решение за регистрация на наблюдатели от сдружение „Боец –
България обединена с една цел“. Сдружението е регистрирано в
Централната избирателна комисия с Решение на ЦИК № 199-НС от
9 юни 2021 г. като българска неправителствена организация за
участие с наблюдатели в страната в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Приложени са всички изискуеми документи.
Предложени са 4 упълномощени лица, като три от тях имат
надлежно попълнени декларации, а една от декларациите не е
подписана по съответния ред.
Извършена е проверка, която показва, че всички лица
отговарят на изискванията.
Предвид това, предложените изискуеми документи, резултата
от проверката и на база правните основания, предлагам на
Централната избирателна комисия да регистрира като наблюдатели
трима упълномощени представители на сдружение „Боец – България
обединена с една цел“, тъй като в указания срок не бе представена и
четвъртата такава декларация, въпреки указанията, които бяха
дадени.
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли становища по проекта и по предложението? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на този проект.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Това решение е № 401-НС.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви Проект на
решение за регистрация на наблюдатели от сдружение „Организация
за подкрепа и закрила“.
Сдружението е регистрирано в Централната избирателна
комисия с Решение № 256-НС от 20 юни 2021 г. като българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г.
Приложени са всички изискуеми документи.
Предложени са за регистрация 73 упълномощени лица.
Извършената проверка на лицата показва, че 71 от тях
отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за две са
установени несъответствия.
Предвид наличието на всички изискуеми документи,
резултата от проверката и на база правните основания, предлагам на
Централната избирателна комисия да реши:
„Регистрира
като
наблюдатели
71
упълномощени
представители на сдружение „Организация за подкрепа и закрила“ в
приложения списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли становища по проекта? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на този проект.
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Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов), против – няма.
Решението е № 402-НС.
Колеги, има ли някой друг доклад за регистрация на
наблюдатели? – Не виждам.
Преминаваме към седма точка от дневния ред. Заповядайте,
госпожо Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, от Народното
събрание в отговор на нашето писмо сме получили информация за
служителите по отделните звена, които ще подпомагат работата на
Централната избирателна комисия.
Писмото е с вх. № НС-02-90 от 5 юли 2021 г. Посочени са и
функциите на отделните звена и служители.
Докладвам ви ги за сведение. Да се предоставят на директора
на Дирекция „Администрация“ за изготвяне на граждански договори
с тези лица и да се предоставят на Централната избирателна комисия
за одобряване на проектите преди сключването им.
Докладвам ви едно писмо, което е получено по електронната
поща от Д.
Т.
. Той пита дали е вярна информацията от
публичното пространство, че участниците в секционните
избирателни комисии ще получават парите си само и единствено по
представена банкова сметка.
Тъй като възнагражденията на секционните избирателни
комисии се изплащат чрез общинските администрации. Средствата,
предвидени по План-сметката са по бюджета на Администрацията
на Министерския съвет в Централната избирателна комисия нямаме
информация по какъв ред се изплащат тези възнаграждения.
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Освен това не знам дали не става дума за секционна
избирателна комисия в чужбина, но тъй като има много неясноти, ви
го докладвам за сведение.
Докладвам за сведение информация от община Иваново във
връзка с определяне на помещение, в което ще се съхраняват
бюлетините, изборните книжа, получени от областния управител,
преди да бъдат предоставени на секционните избирателни комисии.
Докладвам ви за сведение писмо с вх. № НС-07-73 от 5 юли
2021 г. Получили сме под формата на съгласувателно писмо от
Общинска администрация на Столична община, от временно
изпълняващия длъжността „директор на Дирекция „Сигурност“ във
връзка с искането ни да се предприемат необходимите действия в
периода по приемане на документите от районните избирателни
комисии и едно също в тази връзка.
Колеги, от РИК – Благоевград, сме получили писмо с искане
за назначаване на допълнителен брой технически сътрудници за
изборната нощ съгласно Решение № 10 от 13 май 2021 г. на
Централната избирателна комисия. Става дума за техническите
сътрудници, които подпомагат районните избирателни комисии при
подготовката на материалите за предаване на секционните
избирателни комисии, в деня на изборите, при приемането на
документите от секционните избирателни комисии, както и
подготовката за предаване на протоколите и изборни книжа и
материали, общо казано, на Централната избирателна комисия.
Частичните избори на 27 юни 2021 г. и втория тур на 4 юли
2021 г. показаха колко много важен етап е подготовката на
документите от районните избирателни комисии, за да спазим
сроковете в Централната избирателна комисия за приемането,
обобщаването, определянето и обявяване на резултатите от
произведените избори.
Съгласно т. 8 от наше решение техническите сътрудници се
привличат и с тях се сключват договори по решение на районната
избирателна комисия, след съгласуване с областния управител.
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Централната избирателна комисия още на предходните
парламентарни избори прецени необходимостта от тези сътрудници,
защото те са много необходими точно в този момент, за да
подпомагат работата на районните избирателни комисии.
Предлагам ви да изпратим писмо до Областна администрация
– Благоевград, с копие до РИК – Благоевград, и да кажем, че
Централната избирателна комисия още при приемането на Решение
№ 10 от 13 май 2021 г. прецени необходимостта от привличане на
сътрудници, които да подпомагат районните избирателни комисии в
този период.
С такива сътрудници се сключват граждански договори въз
основа на районните избирателни комисии. Броят се определя от
тях, след съгласуване с областните управители. Централната
избирателна комисия по принцип е подкрепяла сключването на
такива граждански договори с такива сътрудници.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли становища по предложението? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване да одобрим изпращането на
докладваното от колегата Солакова писмо.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, с Докладна записка с вх. №
ЦИК-09-264 от 5 юли 2021 г. е внесен отчет за извършените
дейности от Я.
А.
Т.
по Граждански договор № 178 от 12
юни 2021 г. Подробно, както и в докладната, и в отчета, са посочени
дейностите. Това е във връзка с участие в работата на Комисията за
разглеждане на оферта с предмет „Дейности по техническо
осигуряване на машинното гласуване със специализираните
устройства“.
Докладът на Комисията е представен и приет от Централната
избирателна комисия на 15 юни 2021 г.
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Предлагам ви да приемем отчета, да приемем извършената
работа от Я.
А.
Т.
по Граждански договор № 178 и да
възложим извършването на плащането със средства от Плансметката по § 02.02. Такива средства са налични.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
чухте предложението.
Моля, режим на гласуване за одобряване на предложението
за приемане на работата.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА:
Колеги, следващата Докладна
записка е с вх. № ЦИК-09-263 от 5 юли 2021 г., също за приемане на
работата по Граждански договор № 179 от 12 юни 2021 г., сключен с
Б.
Е.
Ц.
, отново за участие в тази комисия със
същия предмет, както и на Я. Т. .
Предлагам ви да приемем работата на Б.
Ц.
така,
както е представен по отчета по изпълнението на гражданския
договор и да възложим извършване на плащането със средства от
План-сметката по § 02.02.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли становища? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на работата и
извършване на плащането, както по предходния доклад.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващият докладчик в тази точка съм аз.
Колеги, докладвам ви шест протокола от заседание на
Обществения съвет, които са сканирани и качени в папка с моите
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инициали. Два от тях са по времето, когато все още бях член и
председател на Обществения съвет – от 20 април 2021 г. и от 11 май
2021 г., това са Протокол № 99 и Протокол № 100. Протокол № 101
вече сме го качили и сега са ни предадени следващите: от 1 юни
2021 г. Протокол № 102; от 8 юни 2021 г. Протокол № 103; от
15 юни 2021 г. Протокол № 104 и от 22 юни 2021 г. Протокол № 105.
Представени са в оригинал, подписани.
Моля за протоколно решение за одобряване качването на тези
протоколи на интернет страницата на Централната избирателна
комисия в секция „Обществен съвет, булет, протоколи“ и
съхранението им в папката на Обществения съвет.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова Силвия Стойчева),
против – няма.
Колеги, докладвам ви писмо от РИК 30 – Шумен, с вх. № НС15-574 от 5 юли 2021 г. С него ни обясняват, че с Решение № 28 от 8
юни 2021 г. са регистрирали листата на „Български национален съюз
нова демокрация“ и са отказали регистрация на кандидата под № 3 в
листата.
Припомням, че вчера отново ви занимавах с този проблем,
във връзка с писмото, което изпратихме до „Сиела Норма“ АД.
Всъщност въпросът им е: как следва да бъде отразен отказа от
регистрация на кандидата в списъка, поставен на информационното
табло пред изборното помещение, как следва да бъде оформен
софтуера на СУЕМГ по отношение на свободното 103-то място и как
следва да бъде съгласуван този софтуер със софтуера на
изчислителния пункт на РИК?
Предлагам да им върнем отговор, че в информационното
табло пред изборното помещение мястото под № 3 в листата на
Политическа партия „Български национален съюз нова демокрация“
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трябва да остане празно, без нищо да се изписва. Може да бъде
написано само „отказ от регистрация“ или само „отказ“.
За останалите два въпроса Централната избирателна комисия
е изпратила писмо на „Сиела Норма“ АД, които ще инсталират
софтуера по машините с указания, както и във връзка с
„Информационно обслужване“ АД във връзка със софтуера на
изчислителния пункт, така че тези въпроси смятам, че са разрешени.
Предлагам в този смисъл да отговорим на Районна
избирателна комисия – Шумен.
Имате ли други предложения? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изпращане на този отговор на
Районна избирателна комисия – Шумен.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева,), против – няма.
Колеги, докладвам ви писмо от община Куклен с вх. № НС06-487 от 5 юли 2021 г. С това писмо община Куклен се обръща към
нас с молба за съдействие, тъй като са имали кореспонденция с
Районната избирателна комисия на област Пловдив по въпроса с
демонстрационното или пробно гласуване с машините, които
изпратихме към районните избирателни комисии с информация до
кметовете на общини и областните управители да организират
такива пробни гласувания.
Община Куклен е предложила да бъдат определени деня и
часа на това пробно гласуване във взаимодействие с РИК – Пловдив,
но РИК – Пловдив област, не е сметнал за необходимо да се
съобрази с предложението на община Куклен и е определила това
пробно гласуване да се проведе в рамките на един час на 7 юли 2021
г. от 17,00 ч., което е един час преди предизборно мероприятие на
регистрирана за участие в изборите политическа партия.
Община Куклен смята, че не е уместно това пробно гласуване
да се организира по това време, като предлага пробното гласуване да
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бъде на 8 юли 2021 г. от 18,00 до 19,00 ч. пред Пенсионерския клуб,
където е определено и за 7 юли 2021 г.
Предлагам ви да изпратим писмо до Районната избирателна
комисия и до кмета на община Куклен с молба да намерят найдобрия вариант, в който да бъде организирано това пробно
гласуване, включително и с увеличаване на времето, тъй като
считам, че за един час едва ли ще могат всички избиратели, които
желаят да гласуват, да го направят. Добре е да бъде съобразен
графика с това да не се организира пробно гласуване непосредствено
преди или след предизборните мероприятия на политическите сили,
които също имат възможност, ако желаят, предоставили сме им
машини, да организират на тези свои предизборни мероприятия
такива пробни гласувания, които са различни от тези, които се
организират от районните избирателни комисии, съвместно с
общините.
Имате ли други предложения? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на това писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева,), против – няма.
Колеги, имам още два доклада.
Писмо с вх. № НС-20-213 от 5 юли 2021 г., което е от
предаването "Патарински лайф“ с молба за интервю на запис в
Централната избирателна комисия.
Докладвам го за сведение и ще бъде предадено на експертите
от „Връзки с обществеността“ за евентуална организация на това
интервю.
По същия начин ви докладвам писмо с вх. № НС-20-212 от 5
юли 2021 г. Това е молба от Радио „Фокус“ за съдействие за
включване на говорител на ЦИК в деня на изборите.
Отново предлагам да го насоча към експертите от „Връзки с
обществеността“, за да може да бъде включено евентуално в график
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на говорители и при възможност да се съдейства за включване в
Радио „Фокус“.
Докладвам го за сведение.
Моите доклади свършиха.
Следващият докладчик в тази точка е колегата Войнов.
Заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-06-488 от 5 юли 2021 г. от община Враца. Обръщат ни
внимание, че в т. 10 на Решение № 378-НС на Централната
избирателна комисия е упоменато, че изборните книжа и материали
по чл. 296, ал. 4 от Изборния кодекс се предават от РИК на
областната администрация и се съхраняват в помещенията,
определени от кмета на общината.
Питат дали в решението е допусната техническа грешка или
следва да предвидят място за съхранение на тези материали.
След като прегледах Решение № 378-НС считам, че
действително в т. 10 е допусната техническа грешка и предлагам да
се изготви решение за поправка на техническа грешка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Стойчева, да направим промяна в дневния ред и да включим точка
„Поправка на техническа грешка в Решение № 378-НС“.
Колеги, моля режим на гласуване за допълване на дневния
ред като включим нова точка 5а за поправка на техническа грешка в
Решение № 378-НС“.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Войнов, Вие нямате повече доклади в т. 7 – Доклади
по административни преписки?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Не.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
преминаваме към нова точка 5а от дневния ред. Заповядайте,
колега Стойчева.
Точка 5а. Поправка на техническа грешка в Решение
№ 378-НС.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с Проект № 423 в моя папка е
Проект на решение относно поправка на техническа грешка в
Решение № 378-НС от 3 юли 2021 г. на Централната избирателна
комисия.
Предлагам да вземем следното решение:
„Допуска поправка на техническа грешка в Решение
№ 378-НС, като в т. 10 думите „определени от кмета на общината по
чл. 287, ал. 8 от Изборния кодекс“ да се четат „определени от
областния управител по чл. 296, ал. 5 от Изборния кодекс“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
има ли предложения и становища по този проект? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на този проект.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Това е Решение № 403-НС.
Колеги, преминаваме към точка осма от дневния ред.
Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 8. Разни.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред информирам за
постъпило с вх. № НС-15-571 от 5 юли 2021 г. писмо от РИК 24, с
което ни изпращат материали по жалба, по която са се произнесли с
решение.
Представям го като писмо за сведение. (Предава писмото на
господин Ерхан Чаушев.)
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И аз предположих, че е продължение.
Освен това в папката от днес с мои инициали ви предлагам да
обсъдим текста на едно писмо, което е свързано с въпрос за тайната
на вота. Писмото е с вх. № НС-22-2220 от господин Г.
относно
тайната на вота при гласуването с машини.
Подготвил съм текст за писмо-отговор във връзка с
поставените въпроси. Мисля, че и вчера е станал въпрос по време на
събитието.
Предлагам да погледнете текста на писмото и мисля, че
можем да добавим още няколко думи. В днешна папка е отговора на
писмото, а във вчерашната – самото писмо.
Бихме могли накрая да добавим запетая, вместо точка, с
което се удостоверява един текст от органите по чл. 213.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Което
вече е удостоверено – „е удостоверено от органите по чл. 213а“ и
доклада и решението им са публични на интернет страницата на
Държавна агенция „Електронно управление“.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да добавим това.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
други предложения по текста за отговор с добавката? – Не виждам.
Моля, режим на гласуване за текста на това писмо.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колега Димитров, заповядайте в т. Разни.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преписките са няколко. Първо, с
вх. № НС-18-46 от 5 юли 2021 г. е пристигнало писмо от госпожа
Р.
. Тя ще участва в състава на Наблюдателната мисия на
Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо
сътрудничество (ПАЧИС). Използва случая да потвърди работната
среща с наблюдателите на 10 юли 2021 г. от 15,00 ч. и да ни изпрати
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списъка с петимата членове на тази делегация, които тя ще
придружава.
Докладвам ви го за сведение.
Постъпило е писмо с вх. № НС-20-214 от 5 юли 2021 г. от
Д. Д.
. Писмото е озаглавено: „Въпроси от в. „Сега“.
Основният текст е: „Здравейте колеги! Във връзка с
използването на деца в предизборната кампания бих искала да знам
какви мерки е предприела Централната избирателна комисия за
прекратяване на тази порочна практика? Колко и какви сигнали са
получени от ЦИК по темата? Има ли решени преписки, наложени
санкции, на кого, какви и за какви нарушения?“
Нямам спомен ние да сме налагали санкции или да сме
взимали решения, свързани с подобни нарушения, но предлагам да
изпратим това писмо по компетентност на Комисията за закрила на
детето, тъй като ние не сме единствения орган, който се занимава с
подобни нарушения. Възможно е да има и други сигнали. Общо
взето, обобщената информация по тази тема би трябвало да бъде в
Комисията за закрила на детето.
Ако имате друг коментар, готов съм да го изслушам.
Докладвам писмо с вх. № НС-10-67/1 от 5 юли 2021 г. Това е
обширно изложение от господин А.
. Нека да обърна
внимание, че той и друг път ни е изпращал такива изложения.
Неговото желание е да се занимаем, ако е възможно, по-обширно и
по-подробно с личните му оценки за работата на стария парламент,
който не свършил своята работа и следва да е на власт. „Темида, съд,
съд и отново съд! Открит отворен съд!“ и прочие.
Господинът се представя като секретар на политическо
движение „Съзидателите и академик Николай Хайтов“, впрочем
разказва нещо за това каква е организацията. Като доказателство, че
и друг път сме се занимавали, е извадил протокол от 21 март 2021 г.
В него е отразено, че съм докладвал за сведение неговото писмо,
каквото ще бъде и сегашното ми предложение.
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Писмото е обширно, има всякакви илюстрации, включително
Фани Каплан и обяснението й защо е стреляла по Ленин. Това е
сумарна. Колеги, за да се запознаете, от интернет има различни
фрагменти за български и други политици и обяснението за Фани
Каплан е малко по-подробно. (Показва на членовете на Централната
избирателна комисия.)
Предлагам го за сведение.
Следващият въпрос, с който искам да ви занимая, е с вх. №
НС-06-485. Господин А.
Т.
иска да бъде заличено името
му, личните му данни в базата данни, която е създадена след
изборите от 2017 г. Иска да бъде заличено името му в базите данни,
които ние съхраняваме.
Предлагам да го пренасочим към „Информационно
обслужване“ АД, което поддържа тези бази данни.
Остава за сведение.
Последното е питане от Мисията на Организацията за
сигурност и сътрудничество на Европа – предполагам, че ще можем
да обсъдим тези въпроси, когато се срещнем с тях в четвъртък. То е
с вх. № НС-18-45 от 5 юли 2021 г. Един дълъг списък от параметри
на изборния процес, на които няма как да отговорим сега –
избиратели в страната, извън страната, настоящ адрес, брой
подвижни секции, плавателни съдове, места за задържане и т.н. Ще
им обясним, че тези данни се получават в края на изборния ден и ние
предварително няма как да знаем числата.
Това също е за сведение.
С това приключих с преписките, които са ми разпределени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. „Разни“
връщам на доклад вх. № ЦИК-07-68 от 30 юни 2021 г. Бях ви го
докладвала за сведение и тогава говорихме да го върна на доклад
към 5-6 юли 2021 г.
Това е покана от Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа (ПАСЕ) и Организацията за сигурност и сътрудничество на
Европа, с което канят ЦИК, записано е „Вас и вашите колеги на
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съвместна среща на 10 юли 2021 г. от 11,00 до 11,45 ч. в хотел
„Интер Континентал“ на пл. „Народно събрание“.“
В писмото се казва, че делегация от около 30 парламентарни
наблюдатели ще проведе срещи преди изборите, за да бъде осигурен
балансиран и точен поглед върху процесите и биха искали да
обсъдят с ЦИК въпросите, свързани с предстоящите парламентарни
избори.
Колеги, смятам, че е добре да има представителство
Централната избирателна комисия. Предлагам говорителите на
Централната избирателна комисия да я представляват. Разбира се,
ако има други колеги, които проявяват желание, да се включат.
Според мен няма смисъл повече от трима-четирима. Ако има повече
желаещи, разбира се, че ще го подкрепя.
Лично аз, предвид организационните въпроси в предизборния
ден, няма да имам възможност да присъствам. Моля ви за
предложения или да определим говорителите да представляват ЦИК,
като запознаят аудиторията с организацията на работа по
предстоящите избори.
Има ли други предложения? – Не виждам.
Подлагам на гласуване това предложение и след провеждане
на тази дискусия ще ни представят въпросите, които са били
поставени пред ЦИК и съответно какво са предоставили като
информация.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, връщаме се към точка първа от дневния ред –
„Машинно гласуване“.
Заповядайте, колега Войнов.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като резултатите от втория тур
на частичните избори на 4 юли 2021 г. вече са публикувани на
интернет страницата на Централната избирателна комисия,
предлагам във връзка с Решение № 385-МИ от 4 юли 2021 г. на
Централната избирателна комисия да бъдат отворени пликовете от
32-те секции, в които беше извършено преброяване на контролните
разписки и да бъдат сравнени резултатите от преброяването на
разписките с резултатите от сайта на Централната избирателна
комисия „Данни от машинно гласуване“, където пише за съответната
секция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Войнов.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, връщаме се на точка шеста от дневния ред –
„Проект на решение относно регистрация на наблюдатели на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Постъпило е заявление с вх. № 27 от 5 юли 2021 г. от
сдружение „Европа и правата на българските граждани“,
представлявано от Камен Красимиров Харизанов, за регистрация за
участие с наблюдатели в изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
Към заявлението са приложени:
- пълномощно
от
Камен
Красимиров
Харизанов,
представляващ сдружението, в полза на 85 лица – представители на
сдружението;
- декларации по образец– 85 бр.;
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- списък с имената и единните граждански номера на изрично
упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани
като наблюдатели за страната в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в excel формат.
От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –
Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска
цел е видно, че то е определено за извършване на дейност в
обществена полза.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено
изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 82-НС от 21 май
2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията
по вписванията за сдружението.
На 5 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от сдружение „Европа и правата на българските
граждани“.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията 82 от лицата отговарят
на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от
Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК, а за 3 лица са
установени несъответствия.
С оглед на това предлагам на вниманието ви следното
решение:
„Регистрира сдружение „Европа и правата на българските
граждани“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г. като българска
неправителствена организация.
Регистрира
като
наблюдатели
82
упълномощени
представители на сдружението, „както следва:“
Приложен е и списък.
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Регистрираните наблюдатели да се впишат в Публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
В предмета на дейност е записано, че защитават
политическите права на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване този проект, както беше представен, за регистрация на
сдружение „Европа и правата на българските граждани“ за участие с
наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Решението е № 404-НС.
Има ли доклади за регистрация на други наблюдатели? – Не
виждам.
Колеги, връщам в точка „Разни“, тъй като пропуснах да ви
докладвам.
С вх. № НС-09-50/1 от 5 юли 2021 г. сме получили
съвместната заповед между прокуратурата и Държавна агенция
„Национална сигурност“ относно създаване на Национално
междуведомствено звено във връзка с провеждане на изборите.
Предоставят ни координатите на госпожа Цветанова, заместник на
главния прокурор при ВКП.
Докладвам го за сведение, защото с входящ номер от 16 юни
2021 г. същата заповед ни е предоставена. Сега имаме допълнително
контакта на госпожа Цветанова.
Ще бъде на разположение в кабинета на председателя, както
и в Деловодството, където се събират всички контакти, които ще са
ни необходими в изборния ден.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, предлагам ви да вземем
протоколно решение, може би в утрешния ден, защото времето
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напредна и няма време да оповестим, сряда, в кафенето във фоайето
в Източното крило, пред кафенето, което се намира на партерния
етаж, в часовия диапазон между 11,00 и 14,00 ч. да бъде
разположена една от машините за гласуване, тъй като имаме доста
въпроси от служители в Народното събрание и молба, ако може да
съдействаме да извършат такива пробни гласувания, поради това, че
не са успели да го направят, когато организирахме тук пробно
гласуване.
Предложението ми е, ако сте съгласни това нещо да бъде
организирано за утре, като ще възложим на „Връзки с
обществеността“ и на нашите технически сътрудници да присъстват,
да включат машината и да подпомагат гласуването на служителите
от Народното събрание.
Също имам предложение в петък да организираме и да
популяризираме чрез медиите такова пробно гласуване на входа
откъм източната страна на Народното събрание.
Ще го организираме някъде на сянка, за да може да се вижда
и екрана на машината, но си спомняте, че когато го правихме с
Обществения съвет, беше доста горещо, но имаше желаещи да
гласуват.
Тъй като има хора, които идват на входа на Народното
събрание, за да питат къде могат да гласуват с машина, смятам, че
ще бъде полезно, като отново възложим на служителите от
Администрацията, „Връзки с обществеността“ и на техническите
сътрудници да организират такова гласуване.
Предложението ми е да бъде от 10,00 ч. докъм 13,00 ч., за да
не е в най-горещото време. Това го предлагам за петък, 9 юли 2021
г., пред сградата на Народното събрание за всички граждани, които
желаят, и да бъде изпратено прес съобщение на медиите, че
Централната избирателна комисия ще организира такова гласуване.
При по-голям интерес, имаме възможност да изкараме повече от
една машини отвън.
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За сряда, 7 юли 2021 г. да бъде организирано във фоайето на
Народното събрание за служители на Народното събрание.
Предложението ми е да бъде между 11,00 и 13,00 или 14,00 ч.,
защото тогава е и обедна почивка, и служителите на Народното
събрание могат да направят спокойно тези пробни гласувания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения в тази връзка? – Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колеги, връщаме се към точка пета от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 5. Приемане на Оперативен план за организацията на
работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа е публикуван Оперативния план в папка с моите инициали.
От последното обсъждане в работна група има добавен текст от
Методическите указания за извън страната.
По същество с Оперативния план съвсем накратко се
опитваме да уредим организацията на работата в Централната
избирателна комисия в деня на изборите и приемането на
информацията в деня на изборите от районните избирателни
комисии, от областните администрации, както и получаването на
изборните книжа и материали от районните избирателни комисии и
от секционните избирателни комисии извън страната и
пропускателния режим до Централната избирателна комисия, с
оглед на това да се организира и да се създаде сигурност на
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територията, на която работи Централната избирателна комисия и се
организира Изчислителен пункт за повторно въвеждане на данните
от гласуването в секциите в страната, както и въвеждането на
данните и отчитането на резултатите от гласуването в секциите
извън страната..
Членовете на Централната избирателна комисия се
разпределят обикновено в няколко групи:
- Оперативно бюро;
- група „Жалби”;
- група за машинно гласуване;
- група за връзки с наблюдатели и застъпници, представители
на партии, коалиции и инициативни комитети;
- група за връзка и обработка на данните от гласуването
извън страната;
- група за контролни проверки и връзки с преброителя;
- група за контрол на визуализацията на сайта на Централната
избирателна комисия.
В общи линии, Централната избирателна комисия заседава в
определени часове по график, приет и утвърден с протоколно
решение на Централната избирателна комисия, но в крайна сметка в
деня на изборите заседанията се свикват при необходимост от
председателя на Централната избирателна комисия, с оглед на
необходимостта от приемане на спешни решения, бързи реакции.
Това сме го правили на всички избори.
В т. 3 виждате основните функции на Оперативното бюро.
Важна част от Оперативния план е създаването на
организацията по отчитането на избирателната активност. За целта,
по традиция кметовете на общини трябва да предават информация за
броя на избирателите, актуалния брой на избирателите от списъците
преди предаването на секционните избирателни комисии. След
всички поправки, заличавания, дописвания, извършени до петъчния
ден, в случая 10 юли 2021 г., кметът на общината до 10,00 ч. на 10
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юли 2021 г. трябва да изпрати информация за броя на избирателите
по секции в общината на съответния областен управител.
Областните управители до 13,00 ч. на 10 юли 2021 г. трябва
да обобщят информацията в изборния район и да я изпратят
едновременно на районната избирателна комисия, на Централната
избирателна комисия и на Администрацията на Министерския съвет.
Информацията до Централната избирателна комисия се
изпраща на официалния имейл адрес, който е посочен и в
Оперативния план.
В деня на изборите, не по-късно от 8,00 ч. районната
избирателна комисия трябва да въведе в електронната платформа, в
която се публикуват всички решения, съобщения, протоколи на
районните избирателни комисии. На тази платформа се организира
онлайн излъчването от техните заседания и се поддържа архив от
тези видео излъчвания. В тази платформа трябва да се въведе
информация дали са открити всички избирателни секции, работят ли
нормално и имат ли възникнали проблеми, както и информация за
секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва
общия брой на членовете в съответната секционната избирателна
комисия и броя на неявилите се членове.
Най-често обаче предпочитан ред за предаване на тази
информация се оказва, и на последните избори, по електронната
поща, а в случаите, в които трябва да има реакции и становища и на
Централната избирателна комисия, районните избирателни комисии
се обаждат в Централната избирателна комисия.
В случай, че не се публикува съответната информация по
различни причини, най-често обективни, районната избирателна
комисия трябва да изпрати информацията на електронния адрес на
Централната избирателна комисия.
Разбира се, районната избирателна комисия трябва да
предаде информация в Централната избирателна комисия и за
приетите решения за замени в деня на изборите в съставите на
съответните секционни избирателни комисии.
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В изборния ден информацията за броя на гласувалите се
събира от общинската администрация. За целта кмета на общината
трябва да определени длъжностно лице, което да отговаря за това.
Информацията за общината се обобщава и се изпраща едновременно
на районната избирателна комисия и на съответната областна
администрация по електронната поща. Областните управители
трябва да обобщят справката за изборния район и да я изпратят по
електронна поща на РИК, на Централната избирателна комисия и
Администрацията на Министерския съвет едновременно.
Вече се разбрахме, че цялата информация се изпраща на
официалния имейл адрес на Централната избирателна комисия. И на
миналите избори не поддържаме алтернативен имейл адрес
„Избирателна активност“, защото така се оказа по-лесно да
получаваме на официалния имейл адрес тази информация. Още
повече, че се ползва преимуществено платформата на районните
избирателни комисии.
Информацията за броя на гласувалите се събира към 10,00,
12,00 и 17,00 ч. След обобщаване, тази информация трябва да се
изпрати до 10,30, 12,30, съответно 17,30 ч.
До 10,30, 12,30 и 17,30 ч. РИК въвежда тази информация в
платформата. Навсякъде, както виждате, „електронната платформа“,
мястото е с многоточие. Няма да публикуваме, за да не получи
публичност тази платформа, но на районните избирателни комисии
при уведомлението ще посочим, макар те да знаят коя е тази
платформа, където си публикуват решенията, протоколите,
съобщенията и всички други техни материали.
Предлагам ви Централната избирателна комисия да
публикува на своята страница, след приемане на протоколните
решения за одобряване на публикуването, в 10,00, 13,00, съответно
18,00 ч.
До 20,30 ч. районните избирателни комисии трябва да
публикуват информация в платформата за секциите, където
гласуването е приключило и в кои секции продължава това
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гласуване, за да може Централната избирателна комисия да приеме
своето решение.
В т. 8 са посочени основните функции на група „Жалби“.
Тази група в изборния ден се занимава основно с получените жалби,
сигнали и предложения. Знаете, че всички сигнали и жалби,
получени в изборния ден, се въвеждат в нарочен регистър и се
разпределят на членовете на групата по жалбите, при необходимост
– и на други членове. Разбира се, по телефона също постъпват
запитвания, сигнали, които следва да бъдат записвани и
предоставяни на групата по жалбите.
Колеги, приемането на документите от районните
избирателни комисии ще се извърши в Изборния кодекс от членове
на Централната избирателна комисия, не по-малко от двама за
съответната районна избирателна комисия.
Приемането ще започне още на 11 юли 2021 г., в зависимост
от готовността на районните избирателни комисии да ни предадат
материалите. Ние ще имаме готовност да започнем да ги приемаме
още на 11 юли 2021 г., преди полунощ.
В т. 11 виждате, че са посочени документите, които
районната избирателна комисия трябва да подготви за предаване в
Централната избирателна комисия. Тази част от Оперативния план е
от проекта на Методическите указания за районните избирателни
комисии. Проектът беше подготвен и представен и от господин
Войнов, но преценихме, че няма необходимост от приемането им с
нарочно решение за работата на районните избирателни комисии.
Но в тази част, тъй като винаги е имало позоваване и посочване на
конкретните документи, ви предлагам да ги погледнете малко повнимателно в случай на липса или несъответствие с номера на
приложения сега да направим съответните корекции.
Най-важното на тези избори, с оглед на това, че се въвежда
гласуване и приемаме хартиеното гласуване в много малко случаи,
да имаме възможност да организираме така приемането на
документите от районните избирателни комисии с едновременно
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преброяване на всички флаш памети и смарт карти, като комплекти,
предоставени на секциите за съответните машини. Това ще бъде
едно малко предизвикателство пред Централната избирателна
комисия, но мисля, че ще се справим.
В т. 12 е по отношение на групата за приемане на данните от
гласуването извън страната. Колеги, виждате в т. 12 е взета частта от
Методическите указания, приети с вчерашно решение на
Централната избирателна комисия, представени от господин
Гаврилов, едно към едно, като в червено е оставен текста, който е
съществувал досега в Оперативния план. Разбира се, трябва да
видим номера на приложението в червения текст, ако решим, че
следва да остане.
Практиката е, че тези документи наистина се приемат и
обработват, съхраняват се до приобщаването им от групата, която
отговаря за приемането на данните от гласуването извън страната.
В т. 13 – „Група за контролни проверки“, обикновено
ръководителят на групата за контролни проверки е за компютърната
обработка, в случая господин Войнов.
Групата за контрол на визуализацията на сайта на
Централната избирателна комисия. Тук стои въпроса, тъй като ние
нямаме точно такива работни групи, по тази т. 14 отговаряше
господин Чаушев и предполагам, че и сега няма проблем да отговаря
за визуализацията на сайта на Централната избирателна комисия.
Това е информация, свързана с компютърната обработка от
гласуването.
Знаете, че след 23,00 ч. още в изборния ден Централната
избирателна комисия съумя от този час нататък, на всеки кръгъл час
да публикува актуални междинни данни. Можем да се похвалим, че
на последните избори съумяхме с тази задача, и предоставянето на
информацията на всички заинтересовани лица не се забавяше по
никакъв начин.
Публикуването на информацията се извършва с подписите на
поне трима членове на Централната избирателна комисия. Става
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дума за случаите, в които няма заседание в момента, при
денонощната работа, а когато има протоколно решение, разбира се,
въз основа на протоколното решение това се случва.
В транспортните средства, с които районните избирателни
комисии пристигат до Централната избирателна комисия, както сме
отбелязали, могат да пътуват само членове на районните
избирателни комисии и водачът на МПС. Органите на МВР
съпровождат транспортните средства на РИК до Централната
избирателна комисия. Всички документи, както обикновено в
последните години, ще се приемат на Източното крило на паркинга.
В Централната избирателна комисия ще се организират
Приемна, изчислителен пункт към Централната избирателна
комисия, зала за получаване на документите от секциите извън
страната.
Независимо, че не е част, така е от последните избори,
Централната избирателна комисия направи пак необходимото да
организира Здравен пункт с лекарски екип.
Към приложението имате схемата за достъпа с пунктовете на
НСО. Тези постове са ни предоставени като приложение към
писмото на главния секретар на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в т. 5 се
чудя дали „не по-късно от 8,00 ч.“ да не е „не по-късно от 7,45 ч.“, с
оглед на това, че първите емисии новини са в 8,00 ч. и винаги има
напрежение, че не можем да предоставим информация за тези
новини. Хубаво е все пак да сме в синхрон с медиите. Би могло и
„7,40 ч.“. Има достатъчно време.
Емисиите по принцип са в 12,00 и в 17,00 ч. Ние като
събираме информация към 12,30 и 17,30 ч. изпускаме това.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да ги съобразим. Просто
досега никой не е обръщал внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Към 10,00 ч. –
добре. Иначе в 12,00 ч., ако говорим за активност към 10,00 ч. не сме
актуални.
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РОСИЦА МАТЕВА: Не може ли първата да е примерно в
11,00 ч., за да се обяви в 12,00 ч.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Много важно е да се съобразим с
емисиите, но на това никой досега не ни е обръщал внимание. Никой
не е обръщал внимание часовете да бъдат съобразени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Първите ще са за
откриване на изборния ден и дали процеса е започнал нормално.
Първото събиране може да е към 11,00, но не по-късно от
11,30 ч. и за 12,00 ч. сме готови.
РОСИЦА МАТЕВА: В т. 6.1. трябва да напишем „11,00 ч.“, за
да може в т. 6.2. обработката да е до „11,30 ч.“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващото ще
дойде към 16,00, но „не по-късно от 16,30 ч.“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Вече нямаме „по-късно“. Към 20,00
ч. като обобщим…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме ли нужда от
три? Първото е откриването, второто е по средата и третото е към
16,30 ч., за да сме готови в 17,00 ч.
Ако не възразявате и ако не е изключително важно да са
точно тези три диапазона?
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тези часове по-скоро са дадени
произволно. За съжаление, никой не е обръщал внимание да бъдат
синхронизирани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Пак ще проверя
кога са емисиите, но за 12,00 и за 17,00 ч. съм сигурна. Вечерта
винаги в 20,00 ч. има вечерна емисия, но в 20,00 ч. ние ще можем да
кажем къде, какво се случва в края на изборния ден.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В края на изборния ден е по-важно да
се каже дали продължава гласуването, горе долу как е протекъл
деня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По т. 8 за група
„Жалби“ – обработва и подготвя отговор на получените жалби и
сигнали.
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Колеги, смятам, че предвид обема жалби и сигнали, които
постъпват, ако продължава практиката да е такава – сътрудниците
попълват всички сигнали на едни образци, които постъпват устно,
включително там отиват и тези, които идват през Деловодството на
Централната избирателна комисия, че се разпределят от заместникпредседателя, който е на група „Жалби“. Защото, ако всичко това
трябва да влиза през мен, ще забавим процеса, а ние трябва и да се
произнасяме до един час. Нямаме ли такова задължение по
Изборния кодекс? Да го запишем тук.
Да става ясно, че заместник-председателят, в случая говорим
за госпожа Матева, че разпределя на всички ни, включително и на
мен, защото тя отговаря за тази дейност.
„Заместник-председателя по Решение № 7 от 12 май 2021 г.
…“. Това е в Раздел IV.
РОСИЦА МАТЕВА: В т. 8 може ли да запишем: „И подготвя
отговор в рамките на един час“ или „до един час“? (Уточнение
между членовете на Комисията извън микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В т. 11, текстът в
италик, в подточка „в“ казваме „финалните протоколи от машинното
гласуване“… Нали говорихме, че за всеки пласт от секционния
протокол трябва да има екземпляр
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, обаче въпросът: трябва ли…
Вчера от Плевен донесоха така, както е протокола основния,
финалния и разписката. Ние махахме кламерите и им казахме, че се
подреждат последователно: секционния протокол; финалните
протоколи, съответстващи на секционния; разписките се подреждат
последователно в трета купчина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В подточка „д“,
както е потъмнено „5 бр. смарт карти“ да потъмним и „2 бр.
записващи устройства“.
Колеги, сега се чудя дали да представят в ЦИК. Вчера
обсъждахме и съм го предвидила в писмото, което ще изпратим до
всички районни избирателни комисии по въпросите, които са
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поставили на обученията, когато връщат машината за гласуване на
„Сиела Норма“ АД, нали подписват протокол. Дали да предават в
Централната избирателна комисия екземпляр от този протокол,
копие или не знам как? Защото ние иначе как ще сме сигурни, че
всички машини са предадени?
Другият протокол, който не знам дали да ни предават, но
може би трябва да ни го изпратят по-рано през деня, ако има такава
ситуация, ако има случаи да се преустанови машинното гласуване по
чл. 269, нали приехме, че става с решение на Централната
избирателна комисия, въз основа на мотивирано писмо от СИК/РИК,
където са посочени обстоятелствата, наложили спирането, и да
съставят протокол. Но той като дойде и, ако е по средата на
изборния ден, ние вече ще го имаме. Дали да ни го предоставят и с
тези книжа, но да не се объркат.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Замислям се, че е много важно за
машините. (Уточняване на членовете на Комисията извън
микрофон.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тогава няма да го
записваме тук, защото може да има различен режим във всички СИК
и да се чудят какво да правят.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Предлагам накрая да сложим в буква
„и“ думите „и други“ – „протоколи за предаване и приемане на нов
формуляр и други“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може.
Колеги, имате ли други предложения по Оперативния план?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В Приложение № 96-НСЧ, може би
да ги изпишем с три точки след „Ч“, или да изпишем всички видове
– „ЧТ“, „ЧМ“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Както са изписани в
Методическите указания ли?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Добре, приемам предложението.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма
други предложения, подлагам на гласуване Проекта на решение за
приемане на Оперативния план за организацията на работа в
изборния ден и приемането на изборните книжа и материали от
районните избирателни комисии, както и на данните от гласуването
извън страната.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Решението е № 405-НС.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля за
последващо одобрение за изпратено писмо до Печатницата на БНБ с
данните на упълномощените лица за РИК – Плевен. Тази сутрин
трябваше да реагираме много бързо, защото това беше единствената
пречка натоварените камиони да тръгнат с бюлетините от
Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване за последващо одобрение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с Докладна
записка Администрацията ни уведомява, че срокът за получаване на
оферти в обществена поръчка с предмет „Доставка на оригинални
тонер касети и барабани за мултифункционални устройства“ и т.н.
изтече. Постъпили са пет оферти.
Предложението е да се назначи комисия, която да разгледа
офертите и да направи съответното класиране с документите –
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Протокол, Доклад, да ги представи на вниманието на Централната
избирателна комисия.
Предложението е в комисията да участват като председател
Красимира Манолова – директор на Дирекция „Администрация“, и
членове Н. Ж.
и Н. Г.
.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, с това прекъсвам заседанието до 13,30 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. в залата сме едва
8 членове на ЦИК. Налице е необходимият кворум да продължи
заседанието.
Заповядайте, госпожо Матева в точка „Административни
преписки“.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, във вътрешната мрежа в папка с
моите инициали е проект на писмо, с което за пореден път да
поискаме информация от „Сиела Норма“ и се надяваме този път да я
получим.
Предлагам ви да им изпратим писмо, с което да поискаме в
срок до 12 часа на 8 юли, което е четвъртък, да ни предоставят
информация на електронен носител, съдържаща данните на
електронната бюлетина за гласуване и кандидатските листи,
въведени в машините за гласуване за всеки изборен район
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поотделно, за да можем все пак още веднъж да извършим проверка
какви данни са въведени в машините като кандидатски листи и ако
има - надявам се, че няма да имаме проблеми, - но ако има, да имаме
време за реакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение? За всеки изборен район поотделно, включително за
гласуването извън страната. Колеги, предлагам ви да добавим към
така представения текст само „включително за гласуването извън
страната“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова); против – няма.
Колеги, продължаваме с административни преписки. Ще ви
помоля да погледнете в днешно заседание писмо № 661, виждате
адресата. Колеги, моля да се запознаете с този проект на писмо, за да
можем да го изпратим своевременно.
Имате ли предложения по текста по проект 661?
Подлагам на гласуване така изготвеното писмо. Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова); против – няма.
Колеги, продължаваме с административни преписки.
В моя папка от днес има проект на писмо 659, адресирано до
всички кметове на общини и всички районни избирателни комисии.
Писмото е аналогично на това ,което изпратихме в неделния ден във
връзка с втория тур на местните избори. Това е във връзка с
изборите за народни представители на 11 юли да изпратим на
кметовете криптографски идентификатори или така наречения
системен хеш, който трябва да бъде предоставен на секционните
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избирателни комисии в запечатан плик в деня преди изборите.
Предлагам ви да изпратим това писмо, за да имат време за
подготовка.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова); против – няма.
Заповядайте,
госпожо
Солакова
в
доклади
по
административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз ще помоля и по-късно, но на този
етап във вътрешната мрежа има публикуван проект на писмо до
всички районни избирателни комисии, всички областни управители,
всички кметове, разбира се, до госпожа Веска Янева от
администрацията на Министерския съвет. Уведомяваме ги, че е
приет оперативният план и се обръщаме към тях с молба да
организират съответните общински, областни администрации,
районната избирателна комисия по изпълнение на оперативния план,
да обръщаме внимание на важността да се спазват сроковете и
предвидените часове за предоставянето или въвеждане на
съответната информация пак по оперативния план и с пожелание,
разбира се, за успешна и ползотворна работа.
Моля, колеги, да изпратим такова писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова); против – няма.
В административни преписки – заповядайте, госпожо
Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Искам да докладвам две
преписки. Може би едната трябваше да бъде в точка „Изплащане на
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възнаграждения“, но тъй като няма такава в дневния ред, ще я
докладвам в „Административни преписки“ за три броя заседания на
Общинска избирателна комисия – Кресна. Има приложени
протоколи, счетоводна справка, както и контролен лист от финансов
контрольор за законосъобразността на извършения разход, поради
което ви предлагам да бъде одобрено направеното предложение.
Общият разход за трите заседания е 1083.95 лв.
Заседанията са проведени на дати 25.06., 29.06. и 04.07.2021
г. и са свързани с прекратяване правомощията на кмет на село
Сливница, община Кресна. Това е докладът.
Моля да подложим на гласуване направеното предложение за
разход от 1083.95 лв. за три заседания на Общинска избирателна
комисия – Кресна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги подлагам на
гласуване предложението на докладчика. Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова); против – няма.
Продължете, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам вх. № НС-06-484
от 05.07.2021 г., запитване от община Оряхово, които ни уведомяват,
че има постъпило устно заявление с приложен списък от екипажа на
ФП (предполагам, че е ферибот) Бонония, които са изявили желание
да гласуват. Ако капитанът на плавателния съд изготви избирателен
списък, там ще има секционна избирателна комисия. Молят да им се
дадат указания как да процедират, тъй като до този момент не са се
сблъсквали с такава хипотеза. Очевидно тази година повлякохме
крак и ще има повече от един плавателен съд, на който ще има
секционни избирателни комисии.
Чух се по телефона с Районна избирателна комисия – Враца,
към чийто район се намира община Оряхово. Те вече са в
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комуникация помежду си и тъй като всички действия, които трябва
да бъдат взети в тази връзка, са на ниво районна избирателна
комисия и указанията, които следва да се дават, са на ниво районна
избирателна комисия към общинската администрация, съответно
контактът с капитана на плавателния съд също е на ниво на
избирателна комисия, считам, че това трябва да бъде докладвано
само за сведение.
Ако държите, разбира се, бих подготвила проект до
общинската администрация, в която да обясним как точно се
процедира при изготвяне на избирателни списъци на плавателни
средства, но това, така или иначе, е свършено вече от районната
избирателна комисия. В този смисъл ви го докладвам само за
сведение, като, разбира се, предоставям на комисията да прецени
дали е необходимо ние да излизаме с изрични указания към
общинската администрация, след като районната избирателна
комисия вече е направила това.
Нямам други доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с доклади по административни преписки.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, постъпило е вх. № НС-04-0-284 от 28.06.2021 г. от
главна дирекция „Национална полиция“, отдел „Разследване“, от
старшия разследващ полицай, водещ разследването във връзка с
досъдебно производство и прокурорска преписка на Софийска
районна прокуратура за престъпление по чл. 309, ал. 1 от НК.
За изясняване на някои обстоятелства и установяване на
извършител на деянието е необходимо да им отговорим и да
предоставим копие от документи, протокол и други представени
списъци на избиратели, подкрепящи регистрация на партия, която е
участвала в изборите за президент и вицепрезидент на Република
България в Националния референдум на 6 ноември 2016 г.,
представен пред ЦИК за удостоверяване на подкрепа на
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инициативен комитет „Граждани срещу манипулациите на
политиците“, представляван от Светослав Щерев Николов.
Представени са списъци. Предоставено ни е и пълномощно и други
документи за съответното лице.
Подготвил съм отговор с приложения, които се изискват от
нас от разследващия полицай.
Предлагам да изпратим този отговор в едно с приложенията,
заверени от Централната избирателна комисия.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Баханов? Подлагам на гласуване така
направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с докладите по административни
преписки. Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
трябва да имате едно писмо от Р.
С.
, в което ни
уведомява, че в нашия регистър на жалбите и сигналите не било
публикувано Решение № 379. Тъй като знаем номера му, очевидно
се е запознал, обаче пита къде му е решението в Регистъра на
жалбите и сигналите. Текстът е ясен и е без коментар.
Виждате и проекта на предложен отговор до господин
Радослав Стоянов, че го уведомяваме, че Решение № 379 е
публикувано на 3-ти в 19.58 часа, а на страницата на БТА – в 12.08
часа, а съответното решение е достъпно и в Регистъра на жалбите и
сигналите на интернет страницата на ЦИК. Предлагам да изпратим
това писмо, и то сега.
Уважаеми колеги, предлагам да гласуваме да го изпратим.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Чаушев. Ще гласуваме с
ръка. Който е за предложението на колегата Чаушев?
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Имате ли друг доклад?
Колеги, кой има готовност с доклади, да се връщаме назад по
точките?
Аз имам доклад в точка „Доклади по административни
преписки“, макар че се отнася за гласуването извън страната, но
смятам, че е важно.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-411 от 5 юли,
във вътрешна мрежа от днешно заседание е.
С това писмо работна група „Избори“, в случая постоянният
секретар господин Кондов ни посочва, че съгласно наше Решение №
122 от 25 май е предвидено българските граждани, които не са
включени в списъка за гласуване, да попълват декларацияприложение 22 и ни посочват, че Централната избирателна комисия
е утвърдила списъка за гласуване, но към нея не е утвърдена
допълнителна страница. Виждам, че при предходни избори 2019,
2021 г. е одобрявана бланка на допълнителна страница към списъка
за гласуване. Изпращат на нашето внимание образец на
допълнителна страница към списъка за гласуване извън страната, ще
ви помоля да го погледнете, който съдържа всички реквизити на
списъка за гласуване извън страната. Молят да ги уведомим ако
имаме препоръка към така изготвения образец, който да бъде
предоставен от МВнР, ДКП за ползване от секционните избирателни
комисии и в който да бъдат дописвани избирателите, които не са
включени в списъка.

46
Също така ни запитват: искат допълнителни указания
относно начина на попълване на допълнителните страници и поконкретно дали в полето „номер“ се изписва поредният номер,
следващ последния номер от основния списък за гласуване, или се
вписва 1-ви номер.
Колеги, ако сте успели да се запознаете с приложението към
писмото, мисля, че допълнителната страница наистина съдържа
всички реквизити, които се изискват, съгласно Изборния кодекс, в
този смисъл ви предлагам да отговорим с писмо, че Централната
избирателна комисия няма възражения и корекция по предоставения
от тях формуляр или бланка на допълнителна страница към
избирателния списък, а по отношение на допитването за
номерацията на избирателите в допълнителната страница да им
отговорим, че номерацията следва да продължава номерацията на
списъка за гласуване извън страната в изборите за народни
представители на 11 юли.
Колеги, по аналогичен начин е изпратен отговор на
Министерство на външните работи на подобно запитване при
произвеждане на изборите на 4 април. В този смисъл ви предлагам
да одобрим изпращането на писмо с такова съдържание, освен ако
нямате други предложения.
Заповядайте, господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Една бележка. Те цитират наше
решение № 122-НС от 25 май, което е само за хартиени бюлетини.
То, разбира се, е аналогично. Можем да им прибавим, че има
методическо указание, което беше публикувано вчера, те не са го
видели в момента, не беше публикувано. Беше публикувано вчера,
може да им бъде полезно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че това
решение са го цитирали с оглед на декларацията-приложение 22, а
не по отношение на допълнителната страница, поне доколкото
виждам в текста на писмо.
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, 122 е за извън страната. Това са
имали налично, друго не сме имали. Тази грама е от вчера, те не са
имали време да го видят. Можем да им посочим като връзка, че има
методическо указание, за информация, същото, предполагам, но с
други думи. Не съм чел решението, но в методическото указание е
по-подробно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Госпожо председател, аз моля за
време да се запознаем с писмото на Министерство на външните
работи, ако става въпрос за НС-04-01-411 от 5-ти, още повече че
виждам, че има и технически грешки в текстовете, които са
предвидени за отпечатване, за да можем да дадем бележки по така
представените текстове за отпечатване на бланките-формуляри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще го
докладвам малко по-късно тогава, за да има време за запознаване.
Следващ докладчик?
Заповядайте, господин Димитров, по точка втора.
Точка 2. Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Всъщност предлагам за одобрение
договор, вх. № НС-461/06.07. Този договор е между ЕВРОКОМ и
АТАКА. Стойността на договора с ДДС е 4536 лв. Тази сума е
налична, както и още малко, в медийния пакет на АТАКА, така че
предлагам да одобрим този договор с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви с
вдигане на ръка подлагам на гласуване одобряване на този договор.
Който е за?
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад? Заповядайте.
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ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващият доклад е за остатъчния
пакет на АТАКА, този път предложението е за договор между
Българска национална телевизия и АТАКА. Стойността на договора
е 14 391 лв. с ДДС. След като гласуваме този договор с протоколно
решение, медийният пакет на АТАКА ще бъде усвоен. Предлагам да
одобрим договора. Номерът е 24-462 от днешна дата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобряване на този договор. Който е за, моля с вдигане
на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия, което ще продължи след работното обсъждане в 17.00 часа.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 8
членове, налице е необходимият кворум. Продължаваме с доклади
по точка първа за машинно гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, във връзка с
писмо, което на сутрешното заседание докладваха, а именно, ЦИК06-11-157 от 5 юли, с което „Сиела Норма“ ни пишат, че са готови да
предоставят на Централната избирателна комисия изходния код на
софтуерния инструмент, ръководството за документацията за
работата на софтуерни инструменти, два криптографски материала,
съответно за изборите на 4 април и 27 юни.
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Сега е постъпило писмо, вх. № ЦИК-06-11-158 от 6 юли ново
писмо, с което ни предават искания материал на един диск. Този
диск беше прегледан, беше установено, че всичко, което се изисква,
е налице и беше подписан съответният приемо-предавателен
протокол. Така че, тъй като трябва да се съхранява при условия, при
които да няма достъп до този диск, предлагам да вземем решение да
бъде съхранен този оптичен носител в касата на председателя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предали са един диск. Този диск отворен
ли е, имам ли ключ 1, ключ 2, ключ 3, така както ни го казаха
експертите вчера?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Разчетен ли е този
диск? Установено ли е какво има върху него, или това предстои да
се направи?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Разчетен е и е установено, че точно това,
което е записано в искането в приемо-предавателния протокол, е
налично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме ли го
документирано, че е налично? Или трябва да се състави констативен
протокол с установеното от разчитането и да се приложи към тази
материали, или в приемо-предавателния протокол да се подпишат и
двете страни, според мен.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз мисля, че трябва да са два.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Два отделни –
едното за приемо-предаване?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Едното е за предаване на диска, второто е
за разчитане на диска и дали това разчитане на диска, пак казвам, за
ключ 1, ключ 2, ключ 3, така както беше ни казано вчера от
експертите? Същите тези експерти да вземат да си го подпишат.
Всичко е наред, така ли? Мъгляво се говори, в крайна сметка
не се попълват документи, после се разправяме за изпълнение на
договора.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще се прибере, така
както предложихте, но тъй като в момента не го виждам под този
номер протокола, всъщност утре да го върнете отново на доклад,
преписката да е попълнена с необходимите протоколи.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Войнов с протоколно решение да приемем този диск да се съхранява
в касата на кабинета на председателя.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с
установяване на съответствието на доставения тип техническо
устройство за машинно гласуване, от тези специализирани
устройства които бяха доставени по договора между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване“, а именно,
1637 специализирани устройства, тъй като и на тях трябва да се
извърши установяване на съответствието по чл. 213а от Изборния
кодекс, предлагам да изпратим писмо до Държавна агенция
„Електронно управление“, до Българския институт по метрология и
по Българския институт за стандартизация, в които да ги уведомим,
че имаме готовност да им предоставим 1 брой техническо
устройство за машинно гласуване за удостоверяване на
съответствието на доставения тип по чл. 213а (ИК) и приложено да
им изпратим техническата спецификация за специализираните
устройства и сертификата за доставка, който получихме от
„Смартматик“ с вх. № ЦИК-06.11-152.
Писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
писмо имате ли предложения за допълване?
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Може би първият адресат трябва да е Институтът по
метрология, защото те извършват тази част от удостоверяването,
свързана с хардуера.
Предлагам ви да направим редакция в края на първа
страница: ви уведомяваме, че ще предоставим устройство за
машинно гласуване с инсталиран системен софтуер за изборите за
народни представители на 11 юли за удостоверяване на
съответствието по чл. 213а от Изборния кодекс.
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на това писмо с
направените редакции.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колега Войнов, имате ли други доклади? Продължете.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с току-що гласуваното писмо,
предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“ с копие до
директора на главна дирекция „Жандармерия“, с което да им
поискаме във връзка с удостоверяване на съответствието да ни
предоставят 1 (един) брой специализирано устройство за електронно
машинно гласуване, ще добавя: „с инсталиран „системен и
приложен софтуер“ от доставените по обществената поръчка със
съответния предмет.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Като се добави: за
изборите за народни представители на 11 юли“.
Колеги, подлагам на гласуване това писмо.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, тъй като се установи, че
от предадените на „Сиела Норма“ 21 100 флашки за изборите за
народни представители на 11 юли, от тях 11 032 са необходими за
всичките машини, именно, 10 516 машини, които се използват на
изборите, но оставащите 68 флашки се използват за програмиране на
тези машини. Тъй като върху всяка машина се намират по две
флашки, а с тези допълнителни флашки се извършва
програмирането на машините, и тъй като са необходими още 32
флашки, за да може да предоставим на „Сиела Норма“ формата за
съответните изборни райони на „Информационно обслужване“,
предлагам да вземем протоколно решение да бъдат извадени флашпаметите, които бяха използвани за частичните избори на 27 юни, те
да бъдат архивирани по същия начин, по който бяха архивирани
флаш-паметите от изборите на 4 април и от свободните флашпамети 32 да бъдат предадени на „Сиела Норма“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последното писмо в тази точка е с вх. №
НС-23-505 от 6 юли. Писмото е от „Сиела Норма“ и е във връзка с
наше писмо, с което поискахме да бъдат заличени кандидатите, за
които имаме постъпили сведения, че има починал кандидат. От
„Сиела Норма“ ни информират, че вече е извършено
програмирането и е невъзможно да бъдат правени промени по
кандидатските листи. Това нещо го уточнихме на работната среща,
затова го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка четвърта.
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Точка 4. Проект на решение относно ново назначаване в
съставите на секционните избирателни комисии извън страната за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Това ще е поредният и едва ли
последен проект на решение, защото днес следобед пристигнаха и
нови искания за промени. Но така или иначе в този са обобщени
всички промени, пристигнали до тази сутрин.
Проектът е качен във вътрешна мрежа, pr 415 за изменение и
допълнение на Решение 345.НС от 28.06. и Решение № 375-НС от 2
юли 2021 г.
Няма да зачитам мотивите. Те са както и на предишните
проекти. В диспозитива предлагам две точки: първо, изменя и
допълва Решение № 345-НС и Решение № 375-НС, съгласно
приложение. Второ, Промени в съставите на секционните
избирателни комисии извън страната, назначени с цитираните
решения. Долу са описани всички освобождавания и назначавани,
които са отразени в таблицата на приложението.
Самото приложение е качено също в вътрешна мрежа в
екселски формат: „Състави СИК извън страната“, единствените
екселска таблица, и то вече обобщава и предложенията на
Министерство на външните работи за запълване на свободните
места, за които политическите партии са имали квоти, но не са дали
предложения. Някъде между 88 % и 89 % - първо има все пак места,
за които предстои Министерство на външните работи да даде своите
нови предложения, но те вече не са толкова много, над 90 на сто - не
съм успял да ги преброя – от секциите са напълно сформирани.
Разбира се, вероятно предстоят и други изменения. Да кажем,
утре със сигурност ще предложа проект на решение отново. Той е
почти готов, но има доста техническа работа преди да влезе, защото
две от партиите, дали предложения за свои представители в
секционните избирателни комисии в Република Турция, променят
всички .те си предложения и тази информация в момент а се
обработва от администрацията. Това е, което мога да представя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение, аз мисля, че Решение № 375 изменя и допълва
предходните решения. То няма самостоятелно действие. Не беше ли
така: Решение № 345 е изменено и допълнено?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Две думи по въпроса, ако позволите.
Решение № 345 е първото решение, в което са обявени персоналните
предложения от политическите партии. Решение № 375 е решението,
в което към тези персонални предложения също в приложение са
добавени и предложенията на Министерство на външните работи,
без покриването на квотите на политическите партии. А Решение
№ 359 и Решение № 383 описват направените междувременно
промени, посочвайки назначените и освободени хора, съответно в
Решения № 345 и № 375.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Знам кое решение
за какво е, обаче основно е Решение № 345, изменено и допълнено с
Решение № 359, изменено и допълнено с Решение № 375. По същия
начин трябва да ги изпишем тук: Решение № 345, изменено и
допълнено с Решение № 359, изменено и допълнено с Решение №
375, и това ще бъде с Решение за изменение и допълнение на
Решение № 345.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това беше първият
ми въпрос, защото така излиза, че са си самостоятелни.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: По-нататък ще следваме същия
стандарт при следващите решения, нали?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да довърша какво
имах предвид. Виждам, че формулировката ще се изпише, съгласно
приложение, обаче ми прави впечатление, че във входящата поща
вървят доста писма, че или се отказват да участват като членове на
секционни избирателни комисии, или партиите и коалициите казват,
че не са им отразени правилно предложенията, или са направили
предложения за замени, пък не ги виждат. Всичко това сега
обхванато ли е в това решение?
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Обхванато е до вчера. Днешните не съм
успял да подготвя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямам предвид за
днешните.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И днес има доста натрупани, просто
утре ще представя и тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямам друг въпрос.
Заповядайте, господин Гаврилов. Във връзка с конкретни лица ли
имате въпрос?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Случайно почти видях, става дума
за остров – Ханя. Има три освобождавания и три назначавания на
едно и също лице. Освен това, тя не иска да бъде председател, това
го говорихме преди малко. Твърдението е, че тя е назначена за
председател от ГЕРБ. Аз стоях на телефона 15 минути с нея, тя
отрича категорично и не иска да има нищо общо с партии. Поне така
твърди. От гражданска квота е назначена като заместникпредседател, обаче всъщност е преназначена за председател и тя не е
доволна и т.н. Но няма значение това, виждам тук, че се повтаря
нейното име няколко пъти. Това е очевидна грешка. Но дали няма
други такива?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм сигурен, че е очевидна грешка,
защото когато се сменя позицията на един човек, има доста такива
случаи, от една страна, той се освобождава от позицията, на която е
бил и се назначава на друга позиция. Има случаи, където това се е
случило два и даже три пъти. По памет говоря, не са толкова много,
но има. Трябва да проверя конкретно, за да видя дали е грешка, или
става дума за няколко промени.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, грешка е, със сигурност. Тя е
назначена.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Щом сте токова сигурен, че е грешка,
посочете къде е грешката.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: С търсачката виж „Ханя“ – тя се
появява.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Знам много добре случая, знам и името
на човека. Знам, че беше посочен за председател още на
консултациите, после назначен за заместник-председател, после пак
за председател, а сега официално искане да бъде сменена позицията
й не е имало досега. Ти беше свидетел за това, че се обадих на
координаторите на партията, които касаеха този случай, за да се
разбере, тъй като тя за нас е тяхно предложение. Ако тя желае да се
откаже да бъде техен представител, би трябвало да го направи с
писмо, а не само чрез телефонен разговор. А дали има техническа
грешка – аз ги изброих: председател, заместник-председател,
председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, не водете
този диалог помежду си. Ако има конкретен казус в този проект на
решение или има дублиране, направете предложението за да се
коригира.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Очевидно е какво предлагам. Да не
се получава три пъти на едно и също място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагаш го извън
микрофон обаче. Кое е лицето?
ЛЮБОМИР
ГАВРИЛОВ:
Лицето
се
казва
М.
Т.
К.
от остров Крит, която в този проект за
решение три пъти е освободена и три пъти е назначена, тоест
появява се шест пъти нейното име. Това е очевидна грешка, няма
значение на какъв пост се назначава или освобождава.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ако има дублиране - при изписването.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Може да се поправи лесно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е така.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Питам дали няма и други, защото
случайно попадам на него, защото го знам случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Факт е, че е така.
Три пъти е. Аз го проверих по имена, има го шест пъти това име –
три пъти - освобождаванията и три пъти в назначаванията, така че
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двата записа за освобождаване и двата за назначаване трябва да
отпаднат и става въпрос за една и съща избирателна секция.
Колеги, в момента аз не мога да кажа има или няма
дублиране. Вижте решението по принцип, имате ли някакви
бележки, след което колега Томов, ако не възразявате, колегите
Георгиев и Гаврилов да Ви съдействат да ги проверите отново да
няма дублиране на имена, преди да публикуваме списъка с
назначаванията и освобождаванията.
Исках да попитам предложението, таблицата, която е, дава
пълната картина?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Към този момент, сутринта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Към този момент и
всъщност това е обобщената картина, включително и тези
предложения, които са в точка 2 са в таблицата. Към момента на
вземане на решението това е общата картина.
Всичко друго, което е постъпило в днешния ден, ще бъде
предмет на следващо решение и предложението ще бъде допълвано?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Защо имаме един път „приложение“,
един път „назначава“, „освобождава“?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Защото в
предложението, доколкото разбирам, той налива консолидирания
вариант.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Трябва да е в точка 1, трябва да е
първо диспозитивът, ако е така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Така е.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Казахме, че имаме редакция за този
абзац, че обобщава, утвърждава обобщено съставите на СИК-овете
съгласно приложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да. От диспозитива
вторият раздел да стане: изменя и допълва решение еди-кое си,
какво следва, и – освобождава, назначава.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
диспозитива първи раздел трябва да бъде: изменя и допълва
Решение № 345 и изписваме всички останали, както следва: И
всички освобождавания и назначавания.
Ние в това решение нямаме поправка на технически грешки.
Раздел втори ще бъде: Утвърждава съставите на секционните
избирателни комисии извън страната, съгласно приложението.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Ние сме възприели в диспозитива да
изпишем целите състави за яснота, а сега го правим приложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения, които можем сега да нанесем.
Колега, Георгиев, ако имате предложение го направете.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Предложението е да се провери
текста, преди да се публикува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С молба, вие да се
включите в тази проверка с колегата Георгиев.
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
решение, относно изменение и допълнение на Решение 345,
изменено и допълнено с последващите две решения, относно
назначаване съставите на секционните избирателни комисии за
гласуването извън страната, в изборите за народни представители на
11 юли, с направените корекции по текста.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 1 (Георги Баханов)
Това решение е с № 406-НС.
Тъй като утвърдихме приложението към този момент, да
бъдат изпратени лицата за извършване на проверка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предлагам това да стане след
утрешното решение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с приетото решение ви предлагам да изпратим за проверка лицата,
които са назначени като членове на секционната избирателна
комисия. И ще продължим изпращането за извършване на такива
проверки, тъй като предстоят и други изменения на това решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 1 (Георги Баханов).
Колеги, по дневния ред имаше регистрация на наблюдатели.
Заповядайте господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: След всичко останало, искам да се
гласува и проекта писмо до банката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Гласувахме го.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието.
Преминаваме към точка шеста.
Точка 6. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
година.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали от днес,
можете да погледнете предложението за Решение № 427, относно
регистрация на наблюдатели от Сдружение „Истината за Стара
Загора“.
Постъпило е заявление с вх. № 24-1 от 5 юли за регистрация
на общо 56 лица, като наблюдатели представляващи Сдружението.
За едно от лицата са установени несъответствия в имената. За 55
всичко е наред от проверката.
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Предложението е Централната избирателна комисия да реши,
че регистрираните като наблюдатели 55 упълномощени
представители на Сдружение „Истината за Стара Загора“ да се
впишат в публичния регистър регистрираните наблюдатели. И на
регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение за регистрация от Сдружение „Истината за Стара
Загора“ имате ли бележки, предложения.
Подлагам на гласуване предложението, така както беше
докладвано за регистрация на тези 55 лица.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева,); против – няма.
Колеги, това решение е с № 407-НС.
По регистрация на наблюдатели има ли друг проект?
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колегата Ципов ми е оставил за доклад.
Постъпило е заявление с вх. № 28 от 5.07.2021 г. на
Сдружение „Гражданско движение за равноправие“, представлявано
от Йордан Красимиров Козаров, за регистрация на същото с
наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021
г., като е приложено пълномощното от Йордан Козарев,
представляващ Сдружението от 48 лица, представители на
Сдружение „Гражданско движение за равноправие“ с декларации по
образец с 48 броя, списък с имената и единните граждански номера
на изрично упълномощените от Сдружението лица като
наблюдатели. Списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид разпечатката от Агенцията по вписване от
Търговския регистър и Агенцията на юридическите лица. Те са
представили актуално състояние. От което е видно, че Сдружението
е определено за извършване на дейност в обществена полза. И
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Централната избирателна комисия приема, че е спорно изискването
на точка 3.1 от раздел първи на Решение 82-НС от 21.05..2021 г. на
ЦИК, което се установява и от представеното удостоверение за
актуално състояние.
На 6 юли 2021 г. в ЦИК е получено по електронна поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД, за извършване на
проверка на лицата предложени да бъдат регистрирани. От
проверката е установено, че към датата на регистрацията 39 от
лицата отговарят на изискванията от Изборния кодекс, а за 9 лица са
установени несъответствия.
Така че с оглед на доклада считам, че са представени всички
изискуеми документи. Имайки предвид резултатите от проверката,
предлагам Централната избирателна комисия да вземе решение, да
регистрира на първо място Сдружение „Гражданско движение за
равноправие“ за участие с наблюдатели в страната за избори за
народни представители на 11 юли 2021 г., като българска
неправителствена организация.
Втори диспозитив. Регистрира като наблюдатели 39
упълномощени представители на Сдружение „Гражданско движение
за равноправие“, които подробно са изброени в списък с три имена и
ЕГН, което е в решението. И същите да се впишат в Публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по този проект? Няма.
Подлагам на гласуване проекта на решение, относно
регистрация на Сдружение „Гражданско движение за равноправие“
за участие с наблюдатели в изборите.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Решението е с № 408-НС.
Колега Гаврилов, заповядайте с този въпрос, който е за извън
страната.
Преминаваме към четвърта точка.
Точка 4. Проект на решение относно ново назначаване в
съставите на секционните избирателни комисии извън страната за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имаме проблем във Франция,
където секция Моасак, на която беше отказано да правят избори от
кметството и беше преместена от Валанс Д`Ажан и сега отново им е
отказано от Валанс Д`Ажан. Става дума за Южна Франция. И по
спешност ще намерим трето населено място в близост, което се
казва Ла Франсез. Получена е грама в този смисъл чрез работна
група „Избори“, която идва от ДКП – Париж. Обясненията са
подписани от Иван Кондов. Можем да влезем в детайли, но това е
дълга история. Те за втори път се опитват да правят избори. Има там
българска общност. Вероятно ще гласуват около 200 човека. Искат
от нас позволение от МВнР да образуват секция там. Като техния
прочит на закона е, че понеже ние сме образували секция на място,
което се казва Валанс Д`Ажан, а тук става дума за друго село, което
е на 15 км. по-далеч. Ще трябва да променим името. То е въпрос на
прочит. Моят въпрос е, имаме ли право да променим мястото?
Изменяйки нашето предишно решение № 253-НС от 18.06.2021 г., в
което определихме местата за гласуване.
Другият вариант е да не променим мястото за гласуване, а да
променим само адреса. Адресът ще бъде в друго село на 15 км.
разстояние. Между Моасак и Валанс Д`Ажан също има 15 км. То е
15 км. от другата страна на Моасак в източна посока. Така че има
два варианта.
Единият е да допълним нашето предишно решение № 253-НС
от 18 юни 2021 г. с ново място, което заменя съществуващото място.
Това е което ни предлага МВнР.
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Втори вариант, да не променяме мястото. Да го оставим така.
Ще се казва Валанс Д`Ажан, но адреса ще бъде в съседно село на 15
километра. И разбира се, там ще бъдат информирани всички
заинтересовани и няма да се объркат и ще има адрес. Адресът е в
малко село. В центъра има зала за празници и там дават тази зала.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз съм широка натура и толерантна. Но
първо, кой иска това? Министерство на външните работи едва ли се
е загрижило за някое село или дългите полета на Франция, т.е.
безкрайните, там където небето се слива с равнината.
Кой е изпратил писмото до Министерство на външните
работи и Министерство на външните работи ми го изпраща на мен.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Писмото е изпратено от
политическият съветник на сегашния посланик. Той се казва А.
К.
. Той е координатор на изборите във Франция. Познавам го
лично. Истинско лице е. Няма никакво съмнение в това.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Политическият съветник решава да
пренарежда някакви си места и адреси. Това питах.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има една страница, която ви
спестих. Мога да ви я прочета. Ако желаете ще ви я прочета. ЦИК
решава.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Моето предложение е и има проект
за решение, в този смисъл в моя папка от днешна дата. Може да го
видите. Това е моето предложение за решение. За изменение
приложението на Решение № 253-НС на ЦИК от 18 юни 2021 г. за
определяне на местата.
Ние закриваме едно място. Мястото има една секция и го
преместваме на друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако изчакаме
срещата с Министерство на външните работи.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Можем да изчакаме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме доста
въпроси, които ще обсъждаме с тях. Да изразят становище. Има ли
становище от тях.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е становището от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те ни го препращат.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Те ни молят да определим място за
избори в това ново село, което са казва Ла Франсез.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Какво предложи, да
закрием мястото или да сменим адреса.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Да сменим мястото и да образуваме
ново.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Избирателните
секции не се откриват и закриват от ЦИК. Те се образуват със
заповед на ръководителя на ДКП. Ние казваме в кои места.
Определяме място. Ние трябва да го направим с изменение на наше
решение, с което сме казали, че в това място ще има секция, ако сега
предложението е друго.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Може да се махне думата секция.
Адресът да се промени. В този случай, ние няма нужда да правим
нищо. Посланикът ще го направи.
Дали ние смятаме, че селото Ла Франсез е част от мястото
Валанс Д`Ажан. Това е нашето тълкуване. В този случай може да се
промени адреса. Разстоянието е 15 км.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това, което мога да
кажа, че ако изобщо трябва да отговаряме, че по скоро адреса на
избирателната секция да си я определи ръководителя на ДКП.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз се ангажирам да говора лично с
тях и да им препоръчам това решение. Мисля, че те ще се съгласят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В този смисъл да
изпратим отговор. Адресът на избирателната секция се определя със
заповедта на ръководителя на ДКП.
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е по-лесното решение за
всички. Ние ще ги видим утре. Аз мога да говоря с А.
К.
. Те
ще говорят вероятно от Министерство на външните работи с мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
сетих се, че по ваше предложение Централната избирателна комисия
взе решение в гр. Есен, състава на секционната комисия вместо 5 да
е от 7 членове. То влиза ли в решението за съставите на СИК, което
докладва колегата Томов? Да не го пропуснем това. То трябва да
бъде част от изменителното решение на Решение № 345. Защото то
фигурира с петима членове в тази секция. Аз съм го записала да го
наблюдавам, за да не го пропуснем. Вие като докладчик се
погрижете то да фигурира в следващото изменително решение.
Колеги, мисля че изчерпихме спешните точки от дневния ред
днес.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам ви на доклад
писмо с вх. № НС-23-493. Припомням, че писмото е от Б.
Л.
, който обръща внимание, че в село Елшица, община
Панагюрище е предвиден само един час за пробно гласуване. Моли
за съдействие, тъй като е имало засилен интерес към машините сред
хората в Елшица.
Предлагам да изпратим писмо до Община Панагюрище, в
което да им укажем, че демонстрационните пробни гласувания
трябва да бъдат организирани по начин, който да осигури по-дълъг
период от време, тъй като един час не е достатъчен за пробно
гласуване на избирателите. С копие до РИК – Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, с това
закривам днешното заседание на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото за утре 7 юли 2021 г. в 11.30 часа, тъй
като преди това имаме работна среща с Държавна агенция
„Национална сигурност“, по въпросите свързани с временния
комуникационен пункт.
Благодаря.
(Закрито в 20.55 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Мая Станкова
Юлия Стоичкова
Силвия Михайлова

