ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 54
На 7 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. Проект на решение относно искане по чл. 160, ал. 1 от
Изборния кодекс.
Докладва: Севинч Солакова
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Любомир Георгиев, Елка Стоянова,.
Силвия Стойчева, Красимир Ципов
5. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Любомир Георгиев, Силвия Стойчева
5а. Проект на решение относно регистрация на застъпници
извън страната.
Докладват: Красимир Ципов, Цветанка Георгиева
6. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка.
Докладва: Цветанка Георгиева
6а. Гласуване извън страната.
Докладва: Любомир Георгиев
7. Доклади по административни преписки.
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Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Емил Войнов, Любомир Георгиев,
8. Разни.
Докладва: Любомир Георгиев
9. Проект на решение определяне на реда и срока за
извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на
Изборния кодекс в изборите за народни представители на 11 юли
2021 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и
удостоверенията по чл. 40 ИК
10. Проект на решение относно организацията на работата на
подвижната секционна избирателна комисия и начина на гласуване
на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 от Изборния кодекс и
избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация, при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Росица Матева.
Заседанието, бе открито в 11,40 ч. председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията, и г-н
Димитър Димитров - заместник-председател.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме 11 членове на Централната избирателна комисия,
налице е необходимият кворум за провеждане на заседание.
В отпуск днес е госпожа Матева.
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Проектът на дневен ред е във вътрешната мрежа, виждате го.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Заповядайте,
госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо председател, моля да ме
включите в регистрация на наблюдатели и ако е възможно, преди
доклада по машинното гласуване да ми дадете възможност да ви
докладвам постъпило искане за заличаване на кандидат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Господин
Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо председател, да ме включите
в точка 4 – доклади по дела, жалби и сигнали, и да включите нова
точка – регистрация на застъпници извън страната. По ваша
преценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нова точка 5а –
регистрация на застъпници извън страната.
Други колеги? Господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да ме включите в специална точка,
ако трябва, по повод искане за отваряне на запечатано помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще ви включа в
административни преписки с този доклад.
Други колеги? Госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Моля да ме включите в точка 5а –
застъпници извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Господин Гаврилов, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Гласуване в чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да ви включа в
началото или към края?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: След обяд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Включвам точка 6а
– гласуване извън страната.
Други? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
дневен ред с направените допълнения.
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Гласували 12 членове на ЦИК: 12 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Благодаря.
Колеги, преди да започнем с дневния ред. Получили сме
призовка с вх. № НС-08-183 от 6 юли за дело № 6540/2021 г., по
което Централната избирателна комисия е страна, на
Административен съд – София-град. Делото е насрочено за днес от
14,10 ч. Делото е на А.
В.
К.
, Български
Хелзинкски комитет, срещу Централната избирателна комисия.
Ще помоля колегата Стоянова да го провери.
Другото дело, което е насрочено днес от 14 ч. във Върховния
административен съд, е дело № 7030 срещу Решение № 379 от 2021
г. – това е нашето решение по жалбата на Български патриотиВМРО-ВОЛЯ-НФСБ за нарушение на чл. 183, ал. 4. Докладчик беше
колегата Чаушев.
Докладвам ви ги, колеги, за сведение и ще ги предоставя на
госпожа Стоянова.
Заповядайте, госпожо Стойчева, с вашия доклад.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № НС-10-305 от 6 юли 2021 г. е
получена молба в Централната избирателна комисия от Костадин
Иванов Костадинов, който заявява, че участва в листите за кандидат
за депутат в многомандатен избирателен район № 13 - Пазарджик, от
политическа партия „Българско лято”. С настоящата молба оттегля
участието си в предстоящите парламентарни избори от
горепосочената партия.
Предлагам да изпратим на Районната избирателна комисия
№ 13 – Пазарджик, спешно по компетентност тази молба, за да бъдат
предприети действия по заличаване на регистрацията на кандидата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение да изпратим Районната избирателна
комисия – Пазарджик.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Заповядайте по точка първа, господин Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, вчера взехме
решение да предоставим една машина с инсталиран софтуер на
Българския институт по метрология, Българския институт по
стандартизация и Държавната агенция „Електронно управление” от
новата партида за удостоверяване на съответствието им, но тъй като
за машината са необходими да се подготвят един комплект смарт
карти, предлагам да вземем решение да предадем един комплект
смарт карти на „Информационно обслужване” и съответно след като
ги параметризират, да ги предадем на „Сиела Норма” за подготовка
на тази машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Войнов.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Е. Войнов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-23-452/3 от 6 юли. Писмото е от „Сиела Норма” и с него
ни изпращат транспортни планове за десет районни избирателни
комисии - за град София и още няколко области. Аз ще направя
проверка дали вече имаме транспортните планове за всички области
и в следобедното заседание ще ви докладвам окончателно дали
имаме целия транспортен план. Сега – за запознаване.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-18-49 от 6
юли. Писмото е от ГИСДИ. Питат ни как се разпечатва междинен
протокол от машината за гласуване, при положение че машината се
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рестартира. На обучението от „Сиела Норма” им отвърнали, че не се
пускат междинни протоколи, забранено е. „За повече въпроси се
обърнете към ЦИК.”
Предлагам да им изпратим писмо, в което да им укажем, че в
методическите указания не е предвидена процедура по разпечатване
на междинни протоколи от машините за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, направи ми
впечатление, че върви някаква комуникация. Хубаво, няма такива
протоколи, обаче към тази молба от наблюдателите има приложен
скрийн шоп на комуникация между лица, които обсъждат тези
междинни протоколи и пише за повече въпроси да се обръщат към
ЦИК. Аз се опитвам да разбера по какъв повод е тази комуникация,
между кого.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Обучението е било онлайн и по чата със
„Сиела” си разменят такива неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. Колеги,
имате ли въпроси по предложението на господин Войнов?
Подлагам на гласуване изпращането на писмо с този отговор.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – няма.
Колега Димитров, ще ви помоля да продължите да водите
заседанието.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-23-507 от
6 юли. Писмото е от ДАНС и с него ни уведомяват, че нямат
възражения по предоставения списък от 183 лица от
„Информационно обслужване”, които дадохме за проверка.
Докладвам това писмо за сведение.
Докладвам ви писмо вх. № НС-15-567/1 от 6 юли. Писмото е
от РИК.25 и пишат, че сърдечно ни благодарят за бързия и
положителен отговор на тяхната молба за нова машина. За тяхна
радост в рамките на вчерашния ден с любезното и оперативно
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съдействие на един член на ЦИК машината бе възстановена и отново
работи. А писмото към нас са написали по препоръка на
представител на „Сиела Норма” и преглед от един техник, който е
определил проблема като системен софтуерен. Докладвам това
писмо за сведение.
Засега нямам повече доклади в тази точка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря ви, господин Войнов.
Преминаваме към точка втора, докладчик по нея съм аз.
Точка 2. Медийни пакети.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имаме едно запитване, постъпило от телевизия „Европа” с вх.
№ НС-24-463, дали могат да сключат договор с независимия
кандидат Леон Леви. И тъй като в неговия пакет има около 3000
лева, а стойността на пакета е 2940 лева, предлагам с протоколно
решение да потвърдим наличието на сумата, за която може да се
сключи договор, за да могат да продължат нататък със сключването
на договор.
Гласуваме протоколно решение за утвърждаване на сумата.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева,); против – няма.
Продължаваме с точка трета. Думата има госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля да се върнем към тази точка
малко по-късно.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Добре. Ще се върнем към тази точка. Нека минем към точка
четвърта.
Господин Георгиев, готов ли сте с доклада по тази точка?
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам няколко, да видим за кои съм
повече или по-малко готов.
Най-напред, в папката от вчера можете да погледнете
снимките от писмо с вх. № НС-20-215, което е озаглавено като
сигнал, от Движение „Боец”, вписано за участие с наблюдатели.
Сигналът е с копие и до Държавна агенция за закрила на детето.
Можете да разгледате приложените към сигнала снимки.
И поради наличието на точка 15 от § 1 на Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс, вероятно ще трябва да оставим
сигнала без разглеждане, тъй като приложените материали към този
сигнал са всъщност снимки със съответните линкове в, така както се
изразяваме, социална мрежа в личен профил на господин Борисов.
Тъй като са, както се пише в сигнала, многобройни кадрите,
публикувани през последните две седмици на официалния профил
на Бойко Борисов в качеството му на лидер на ГЕРБ и кандидат за
депутат, съдържащи снимки на деца с агитационни материали и т.н.
Предлагам да оставим без разглеждане този сигнал поради
изредените причини.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, да гласуваме това предложение с протоколно решение да
оставим сигнала без разглеждане.
Има ли някой съображения по сигнала? Няма.
Колеги, в режим на гласуване сме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Имате ли още доклади, господин Георгиев? Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам още един доклад също по
писмо, което се намира в папката с моите инициали от вчера, с вх.
№ НС-04-02-187. Моля колегите да погледнат. Става въпрос за
писмо до Централната избирателна комисия по електронната поща
от „Избори 2021” на МВР, от Ситуационния център. При тях е
постъпил сигнал, свързан с изборния процес, в който сигнал се
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твърди, че в с. Безмер, община Тунджа, са нарушават правилата за
гласуване по настоящ адрес, като има лица, които са записани с
настоящ адрес с постоянен адрес в Ямбол и не са живели там, където
са се записали.
Предлагам това писмо за сведение. То не е и озаглавено като
сигнал, просто е препратено писмо, което е постъпило в
Ситуационния център на Министерството на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Други предложения има ли, колеги? Остава този сигнал за сведение.
Продължаваме с докладите в тази точка. Госпожа Стоянова
има думата. Отлагаме доклада на госпожа Стоянова.
Следва госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-22-22-40 от 6 юли
е получен сигнал за агитационен материал в Ловеч, неспазващ
установените правила и ред, от госпожа Н. Х.
, която моли
да обърнем внимание на този агитационен материал на партия
„Възраждане”, който е поставен на скалите над гр. Ловеч, без да се
спазват установените правила и ред за агитационните материали. И
да се предприемат навременни действия по казуса.
Колеги, има три такива сигнала, които ще си позволя да
докладвам едновременно, защото ще предложа и трите да бъдат
изпратени по компетентност на съответната районна избирателна
комисия, за да не гласуваме всеки един поотделно, да бъде
гласувано ан блок.
Следващият сигнал е с вх. № НС-1-285/2 от 6 юли 2021 г. от
господин Г.
Ч.
за това, че на територията на община
Перник не се спазва заповедта на кмета за разлепване на
агитационните материали и че върху плакатите на партия МИР са
залепени агитационни материали на друга партия.
Сигналът е изпратен включително до премиера.
Предлагам този сигнал да бъде изпратен по компетентност до
Районната избирателна комисия – Перник.
Третият сигнал за нарушение на разпоредби на Изборния
кодекс с вх. № НС-22-16-66/1 от 5 юли 2021 г. е от господин
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Б.
Л.
за това, че в кметство Елшица са залепени
агитационни материали в нарушение на заповедта на кмета на
община Панагюрище и се сигнализира за неспазване на тази заповед
от кмет на кметство Елшица.
Предлагам сигналът да бъде изпратен по компетентност до
Районната избирателна комисия – Пазарджик.
Разбира се, с копие до подателите на трите сигнала.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Гласуваме и трите сигнала да бъдат препратени на съответната
районна избирателна комисия, в случая Ловеч, Перник и Пазарджик.
Тъй като господин Войнов излезе, предлагам да гласуваме с
вдигане на ръка.
Гласували 8 членове на ЦИК: за - 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Продължаваме с точка пета, но господин Георгиев не е в
залата. Очевидно ще трябва да го изчакаме да се върне и да
докладва.
Точка 6. Проект на решение относно поправка на техническа
грешка.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
проект на решение в моята папка за поправка на техническа грешка
в името на един от наблюдателите в Решение № 402-НС,
регистриран от Сдружение „Организация за подкрепа и закрила” за
участие в изборите за народни представители на 11 юли. Грешката е
в изписване на фамилното име – вместо „Антанасова” с „н” е
изписано „Атанасова”.
Моля Централната избирателна комисия да реши: Допуска
поправка в Решение № 402-НС от 6 юли 2021 г. на Централната
избирателна комисия, като името на регистрирания под № 65
наблюдател Йорданка Иванова Атанасова-Алексова, да се чете
Йорданка Иванова Антанасова-Алексова.

11
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, подлагам на гласуване това решение. Отново ще гласуваме с
вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за - 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 409-НС.
Връщаме се в точка 5а. Господин Ципов, имате думата.
Точка 5а. Проект на решение относно регистрация на
застъпници извън страната.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря. Господин Димитров,
уважаеми колеги, в моя папка от днес ще видите проект за решение
относно регистрация на застъпници от кандидатската листа на
коалиция от партии „Българските патриоти - ВМРО, ВОЛЯ и
НФСБ” за изборите за народни представители.
Постъпило е заявление с вх. № НС-1-302 от 6 юли 2021 г. за
регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на
кандидатската листа на коалицията от партии.
Заявлението е подписано от упълномощения представител
Любомир Милошев.
Към заявлението са приложени списък, съдържащ имената на
две лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на
кандидатската листа на хартиен и електронен носител, декларация от
лицата, заявени за регистрация като застъпници – 2 бр., заверено
копие от пълномощно в полза на Любомир Емилов Милошев,
заверено копие от решение за образуване на коалицията от партии за
участие в изборите за народни представители, подписано от
представляващите партиите Красимир Дончев Каракачанов, Веселин
Найденов Марешки и Валери Симеонов Симеонов.
След извършена проверка, получена в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-00-677 от 6 юли се установи, че
лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.
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На съответните основания предлагам на вниманието ви
следното решение:
Регистрира застъпници на кандидатската листа на коалиция
от партии „Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ” в
избирателни секции извън страната две лица, които са изрично
посочени със съответните единни граждански номера, както и на
застъпниците да бъдат издадени удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Има ли различно мнение от това, което направи господин Ципов?
Няма.
Предлагам да гласуваме решението с вдигане на ръка.
Гласували 8 членове на ЦИК: за - 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
Номерът на решението е 410.
Давам думата на госпожа Георгиева, която също има доклад в
тази точка.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, в моя папка
можете да видите проект на решение за регистрация на застъпници
извън страната на кандидатска листа на коалиция „БСП за България”
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № НС-11-153 от 6 юли 2021 г.,
подписано от упълномощени представители на коалицията.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи.
Предложени за регистрация са четири лица. При извършената
проверка се установява, че три от тях отговарят на изискванията на
Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.
На база на постъпилите документи, извършената проверка и
правните основания предлагам на Централната избирателна комисия
да реши:
Регистрира за застъпници на кандидатската листа на
коалиция „БСП за България” в избирателни секции извън страната
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три лица по приложен списък и на застъпниците да бъдат издадени
удостоверения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Моля да гласуваме за това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 411-НС.
Друг доклад имате ли в тази точка, госпожо Георгиева?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В тази точка не, благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с точка пета. Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 5. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
година.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в моята папка е проект на решение относно регистрация на
наблюдатели от Сдружение „Институт за социална интеграция” за
участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Сдружението е регистрирано с Решение № 200 на Централната
избирателна комисия от 9 юни 2021 г. като българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели.
Приложено е заявление и пълномощно от председателя на
управителния съвет в полза на 109 лица, упълномощени
представители на Сдружение „Институт за социална интеграция”, а
също така списък и декларация от всяко от лицата.
От проверката на лицата от приложения към заявлението
списък се установява, че към датата на регистрацията 90 лица
отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 19 лица са
установени несъответствия.
Предвид горното и на съответните правни основания
предлагам да регистрираме като наблюдатели 90 упълномощени
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представители на Сдружение „Институт за социална интеграция”
съгласно приложения към проекта на решение списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако нямате
въпроси по този проект на решение, подлагам на гласуване решение
за регистрация на наблюдатели от „Институт за социална
интеграция”.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 412-НС.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият проект на решение е
относно регистрация на Сдружение за подпомагане и развитие на
младежката заетост и ценности за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление от цитираното сдружение от
представляващия
сдружението
Веселка
Борисова
чрез
упълномощения представител Илиян Илиев.
Към
заявлението са
приложени пълномощно от
представляващия сдружението в полза на Илиян Илиев, както и
пълномощни от Веселка Борисова в полза на 23 лица, представители
на Сдружение за подпомагане и развитие на младежката заетост и
ценности, 23 декларации по образец Приложение № 30, списък с
имената и единните граждански номера, удостоверение за актуално
правно състояние на сдружението, издадено от Врачанския окръжен
съд.
Централната избирателна комисия приема, че е спазено
изискването на т. 3.1. от Раздел първи на Решение № 82 на
Централната избирателна комисия, което се установява от
извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.
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От получената проверка по електронната поща е видно, че 21
от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица
са установени несъответствия.
Като взе предвид горното и посочените в проекта на решение
правни основания, предлагам Централната избирателна комисия да
регистрира Сдружение за подпомагане и развитие на младежката
заетост и ценности за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители и да регистрира като наблюдатели 21 упълномощени
представители на сдружението съгласно приложения списък.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им се издадат удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване този проект на решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за - 8 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
Решението е № 413-НС.
Колеги, връщаме на точка трета от дневния ред.
Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 3. Проект на решение относно искане по чл. 160, ал. 1,
от Изборния кодекс.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в ЦИК постъпи
искане от заместник-главен прокурор, който замества главния
прокурор по време на отпуск, с вх. № НС-09-64 от 6 юли 2021 г.,
искане за разрешение на Централната избирателна комисия за
привличане като обвиняем на Цветелин Георгиев Георгиев,
кандидат за народен представители. В изборите за народни
представители, регистриран с решение №36-НС от 7 юни 2021 г. на
РИК във Втори Бургарски изборен район, предложен от коалиция
„Изправи се! Мутри вън” под № 4 в кандидатската листа.
Приложени са заверено копие от заповед със съответния
номер от 28 юни 2021 г. за определяне на заместник-главния
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прокурор, който да замества главния прокурор по време на отпуска;
предложение от прокурор при Софийска градска прокуратура до
главния прокурор на Република България да направи предложение и
да поиска разрешение от Централната избирателна комисия по чл.
160, ал. 1.
Приложена разпечатка от страницата на ЦИК на решение на
Районната избирателна комисия – Бургас; постановление за
приемане по подсъдност на досъдебно производство в Софийска
градска прокуратура, извзето е досъдебно производство с № 3292/
ЗМ/420 от 2021 г. по описа на Четвърто районно управление на
Областна дирекция на МВР – Бургас, прокурорските преписки са
посочени с номера.
Въз основа на така представените писмени доказателства към
мотивираното искане на главния прокурор ви предлагам с решение
на основание чл. 160, ал. 1, от Изборния кодекс Централната
избирателна комисия да даде разрешение за привличане като
обвиняем по досъдебно производство по преписка на Софийска
градска прокуратура на Цветелин Георгиев Георгиев със съответния
ЕГН, регистриран като кандидат за народен представител с решение
на Районната избирателна комисия – Бургас.
Проектът е във вътрешната мрежа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с всички документи, които са приложени към искането?
Подлагам на гласуване проекта на това решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за - 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, това е Решение № 414-НС.
Продължаваме с докладите в точка четвърта. Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Първо да ви докладвам по
повод призовката, която получихме, тъй като тя е с днешна дата и в
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14 ч. има насрочване. Всъщност има определение на
Административен съд – София-град, с което производството по
делото е прекратено и жалбата е изпратена по компетентност на
Върховния административен съд. Така че отпада необходимостта от
процесуално представителство за 14 ч. за Административен съд –
София-град. Допълнително ще получим и останалите материали по
преписката, просто докладвам за оперативна бързина.
Отделно бих искала да докладвам вх. № НС-08-181,
Определение № 8157 от 6 юли 2021 г. на Върховния
административен съд по жалба на Д.
Б.
, с което жалбата е
оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено.
Мотивът на съда е липса на материален правен интерес от страна на
лицето по отношение на обжалването на решението. Това е тази
дама, която е оспорила методическите указания.
Докладвам вх. № НС-08-182, Определение № 8169 от 6 юли
2021 г., с което е оставено в сила протоколно определение от 24 юни
2021 г. на Административен съд – Смолян. Определението е
окончателно и производството по делото е прекратено.
Докладвам и вх. № НС-03-129. От Държавна агенция за
закрила на детето ни връщат отговор по жалба, която бяхме им
препратили, в който ни казват, че са взели мерки, уведомили са
политическата партия по отношение на която препратихме сигнал.
Обръщат внимание, че нарушението на чл. 11, ал. 4 от Закона за
закрила на детето реално няма скрепена санкция. Остават с
надеждата, че доброто междуинституционално сътрудничество,
изградено през годините, ще продължи и занапред.
Уведомили са подателката на сигнала писмено, така че от
наша страна не е необходимо да предприемаме каквото и да било
друго. Докладвам за сведение.
В тази точка нямам други доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги,
в точката по жалби и сигнали има ли готов доклад? Няма.
По точка 6а заповядайте, господин Гаврилов.
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Точка 6а. Гласуване извън страната.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има две писма в моята папка в
днешна дата. Първото писмо е във връзка с изборна секция в гр.
Есен, Германия. Съгласно наше протоколно решение от преди два
дни ние гласувахме да се определи състав от 7 членове вместо 5
членове. Междувременно българската общност ни изпрати две
писма с вх. № 23-483.
Предлагам да изпратим писмо до Министерството на
външните работи, Работна група „Избори”, чийто текст е в моята
папка от днес, в което се указва това решение и също се предлагат
допълнително двама членове в изборната комисия съгласно
резервите, които са постъпили чрез ДКП във Външно министерство.
Уточнявам, че очакваме среща с тях днес и ще спомена за
писмото също устно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ние имаме
решение съставът на тази комисия да е 7, а не 5. Съставът на тази
комисия от петима членове е назначена с Решение № 375. Ако
съставът ще е 7 членове, ние не трябва ли да си изменим нашето
решение и да се назначат предложенията, които са за тези две места?
Министерството на външните работи какво може да направи?
Всъщност това, което ние им изпратим (ако това писмо бъде
изпратено), те ще ни го върнат обратно и ние пак трябва да си
изменим решението.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Защо? Ние го решихме с
протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не може. Съставът
на секционната избирателна комисия не се назначава с протоколно
решение.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Тогава защо го гласувахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ние гласувахме
принципно, след което трябва да се направи изменение на Решение
№ 375. И тогава, ако си спомняте, говорихме при следващото
решение, което колегата Томов подготвя, да добавим и
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изпълнението на това протоколно решение, доколкото си спомням
аз.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е решено вече. Ако искате
обратно решение да вземем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз не казвам за
обратно решение. Не е това редът, по който трябва да се попълни
съставът на тази комисия.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Те имат състава, те имат една
таблица с предложения от ДКП и това е от таблицата. Просто аз им
върша тяхната работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
въпросът не е в техническото изпълнение на протоколното решение.
Няма как Министерството на външните работи, получавайки това
писмо, да попълни състава без решение на Централната избирателна
комисия – решение, което е с номер.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Тоест трябва решение с номер,
защо трябва да бъде протоколно решение?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Точно така, с
номер. Мисля, че вчера за втори път обърнах внимание, когато
приехме решението по предложение на колегата Томов, да се
включи и това. Към тази изборна секция според мен
Министерството на външните работи няма отношение. Това е моето
мнение, ако колегите имат друго, да кажат.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Аз слушах указанията на господин
Томов и той ми каза да напиша писмо до Министерството на
външните работи все пак. Но ще го уточня с него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако държите да
изпращаме писмо до Министерството на външните работи, по-скоро
да ги информираме, че с протоколно решение Комисията е решила
съставът да бъде от 7 членове за сведение, нищо повече. И че
съставът на комисията ще бъде попълнен с решение на Централната
избирателна комисия.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е ясно.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това да им
напишете.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Ще го уточним устно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, колега
Гаврилов, няма да го уточняваме устно. Има си някаква процедура,
която не можем сами да си я нарушаваме.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това не е нарушаване, това е
информация, която им давам. Значи не може да се говори с Работна
група „Избори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колега
Гаврилов, подлагам на гласуване изпращането на писмото, така
както е предложено от колегата Гаврилов. Едно и също говорим 15
минути! Ако държите, подлагам го на гласуване.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Добре, тогава остава за сведение и
ще го уточним устно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще върна
този доклад, когато колегата Томов, надявам се в следобедната част
на заседание, докладва изменителното решение.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Мога ли да докладвам второто
писмо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Второто е до Областна дирекция на
МВР – Враца, в отговор на тяхно питане относно евентуално
нелегитимно подаване на заявление за гласуване в чужбина.
Получихме отговор от „Информационно обслужване”, които ни
изпращат търсената информация от инспектор Михаил Томов от
Областна дирекция на МВР и изпращаме отговор, в който даваме
информацията, която той търси. Това е писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За сведение ли е?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: За нас остава за сведение. Това е
отговор на негово писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друг
доклад?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не, нямам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в гласуване
извън страната ви докладвам писмо с вх. № НС-04-01-415 от 6 юли
2021 г. То е от министъра на външните работи и с него ни
уведомяват за проблем, свързан с доставката на една машина за
гласуване, която е предназначена за ДКП в Никозия за изборната
секция в Ларнака.
Запознайте се с писмото. Причините, които се излагат във
връзка със забавената доставка, доколкото виждам, машината е
предадена на 28 юни от „Сиела Норма” на представители на
Министерството на външните работи и са я подготвили като
дипломатическо карго за транспортиране. Тъй като към момента
машината не е доставена, предлагат Централната избирателна
комисия да предостави не по-късно от 15 ч. на 8 юли чрез „Сиела
Норма” на Министерството на външните работи една машина, която
да бъде транспортирана. А при невъзможност това да се реализира,
да вземем решение гласуването в тази изборна секция да се
извършва с една машина.
Колеги, надявам се, запознахте се с писмото от министъра на
външните работи. Аз ви предлагам преди Централната избирателна
комисия да вземе решение по отношение на тази секционна
избирателна комисия, където е предвидено гласуването да се
извърши с две машини, да искаме обратно от Министерството на
външните работи да ни предоставят повече информация, свързана с
недоставянето на едната машина за гласуване, след което
Централната избирателна комисия ще вземе своето решение
своевременно.
Имате ли други предложения?
Моля, процедура по гласуване за изпращането на такова
писмо.
Гласували 11 членове на ЦИК: за - 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
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Колеги, връщам на доклад от вчерашния ден писмо с вх.
№ НС-04-01-411, което отложихме, за да се запознаят колегите.
Писмото е от господин Кондов, с което поставят няколко въпроса, а
именно одобряването на бланка за допълнителна страница към
списъка за гласуване извън страната. Поставят въпрос, свързан с
номерацията на допълнителната страница. И също така на
допълнителната страница отгоре дали на всяка страница да има
заглавната страница или само на първата, а втората и следващата да
не съдържат това означение, като го обосновават с това, че се
копират голям брой страници.
Моето предложение във вчерашния ден беше и сега го
поддържам да им изпратим отговор, че по отношение на бланката
допълнителна страница към списъка за гласуване извън страната
нямаме възражения и корекции. По отношение на номерацията на
допълнителната страница, тя да следва номерацията на списъка за
гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11
юли 2021 г. А по отношение на заглавната страница на
допълнителната страница, тя да фигурира на всяка страница, а не
само на първата.
Това са моите предложения.
В писмото обръщат внимание и на Приложение № 22 от
изборните книжа, а именно декларацията, която попълват
избирателите, които се дописват в изборния ден. Мисля, че по
отношение на тази декларация в методическите указания на
Централната избирателна комисия се съдържа отговор на този
въпрос – по-скоро той не е въпрос дори. Не предлагам в писмото да
се отбелязва това, е за ваша информация, ако не сте успели да
погледнете писмото.
Имате ли други предложения? Заповядайте, госпожо
Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като съвсем
бегло се запознах и с пресконференцията, министърът на външните
работи изразява становище, че преди три седмици е поставил въпрос
ясно и категорично Централната избирателна комисия да изрази
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становище по отношение на декларациите, защото от 2017 г. по
различни причини – някои от колегите много добре знаят това – има
напрежение в изборния ден. Законът никъде не изисква тези
декларации да бъдат попълвани пред секционната избирателна
комисия и в секционната избирателна комисия. Аз лично считам, че
след като са ни поставили този въпрос, за да няма недоразумения,
трябва изрично да запишем, че законът не изисква декларациите да
бъдат попълвани пред секционна избирателна комисия или в
изборното помещение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Това по отношение на попълването. А по
отношение на подписването? Защото декларацията може да бъде
попълнена предварително и подписът да се положи пред
секционната комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По същия начин, след като законът
не изисква, разбира се, че няма пречка да се подпише пред
секционната избирателна комисия, но кое налага подписът да се
поставя пред секционната избирателна комисия? Точно това създава
напрежението в секциите, в които броят е по-голям, отколкото може
да се поеме, особено сега, когато има машини за гласуване, при
което, ако няма втора машина, този процес отново може да бъде
забавен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Но, колеги, аз
предложих текст на отговор по това писмо, в което няма запитване
по отношение на Приложение № 22. Тя само казва, че лицата, които
се дописват, попълват Приложение № 22. И нищо повече.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Нека се включа и аз. Ще се позова на
закона, на решения на Централната избирателна комисия. Както за
чужбина, така и за страната никъде в страната май не се повдига
въпрос дали гражданите ще седнат да си попълват декларациите
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пред секционната избирателна комисия, нито пък да се подписват. В
страната някъде това да се прави? Но кой знае защо, в чужбина се
прави.
Освен това законът все пак е и изречения с определен тип
значения и от Министерството на външните работи много добре
знаят значението на думите и тяхната употреба. Едно е „представям”
– както го пише в закона – представям, показвам на официално
място. Това е значението на „представям” в едно от значенията му –
показвам на официално място. За разлика от „попълвам”, кой знае
защо голям проблем, какъвто няма такъв в закона, „попълвам”
значи попълвам празни места. Е, пише ли „попълвам” в закона?
Къде е проблемът? И не виждам проблема на хора, които си мислят,
че все пак владеят определен тип значения на думите. А да се
създават определен тип проблеми за гласуване, това е друга тема.
Защо? Тръгнем ли да попълваме, съответно губим време. Губим ли
време, съответно по-малко гласуващи! Ето това е проблемът. Ако
целта на попълване е да се губи време, това гарантира по-малко
граждани в чужбина да гласуват и да са по-големи опашките отпред,
да, това наистина е проблем.
Затова мисля, че трябва да се придържаме към текстовете в
закона и да не си създаваме излишни проблеми, въпреки
допълнителни искания за създаване на такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този въпрос
не е предмет на това писмо, в което ви предложих отговор до
Министерството на външните работи, то е само и единствено с
попълването на допълнителната страница като бланка и като
номерация.
Подлагам на гласуване изпращането на писмо със
съдържанието, което ви предложих. Моля да гласуваме с вдигане на
ръка.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
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Георгиева,); против – 3 (Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова).
Колеги, по гласуване извън страната има ли други доклади?
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отново повтарям, по отношение на
поставения въпрос от Министерството на външните работи, ако
такова писмо има, да се провери, да се види на чий доклад е, какво е
движението по преписката и да влезе в днешното заседание. За
декларацията, за която става дума, и за което становище министърът
на външните работи изрази пред цяла България мнение, че
Централната избирателна комисия се бави.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме на
точка 5 – регистрация на наблюдатели. Колега Георгиев, имате ли
готовност? Заповядайте.
Точка 5. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли 2021
година.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката с мои
инициали от днес съм подготвил проект на решение за регистрация
на наблюдатели. Отнася се за регистрация на наблюдатели от
Сдружение „Институт за развитие на публичната среда”.
Постъпило е заявление с вх. № НС-74 от 6 юли 2021 г. от
Сдружение „Институт за развитие на публичната среда”, в което се
иска регистрацията и са приложени съответните изискуеми
документи на общо 3 лица – две за страната и едно лице извън
страната.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82 на Централната
избирателна комисия.
Предлагам Централната избирателна комисия да реши:
Регистрира като наблюдатели трима упълномощени
представители на Сдружение „Институт за развитие на публичната
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среда”, както следва: в страната – двама представители, извън
страната – третия.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси по този проект?
Подлагам на гласуване проекта на решение относно
регистрация на наблюдатели от Институт за развитие на публичната
среда.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, това е Решение № 415-НС.
Има ли други проекти относно регистрация на наблюдатели?
Заповядайте, господин Георгиева.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам проект на решение за
регистрация на международен наблюдател. Проектът е във
вътрешната мрежа в моята папка. Проектът на решение е за
регистриране на наблюдател, представител на Азербайджан, на
Мелли Меджлиса на Република Азербайджан и господин Рауф
Алиев след постъпило писмо от Министерството на външните
работи с вх. № НС-04-01-303/13 от 6 юли, постъпило е най-напред
по електронната поща. Предлагам Централната избирателна комисия
да реши:
Регистрира като наблюдател на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. Рауф Алиев, Азербайджан, да
впише в публичния регистър и на регистрирания наблюдател да се
издаде удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект?
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Подлагам на гласуване проекта на решение, така както беше
представен. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 416-НС.
Колеги, в жалби и сигнали има ли готови проекти?
Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам ви жалба от политическа
партия „Има такъв народ” чрез госпожа Виктория Василева.
Жалбата е с -10-303. Предлагам колегите да я погледнат в папката с
моите инициали от днешна дата.
Припомням, че с вх. № НС-10280 от 30 юни 2021 г. имаше
постъпил сигнал, който беше разпределен включително и на мен. По
мой доклад Централната избирателна комисия прие тогавашния
сигнал за сведение. Тук е написано в днешното писмо с вх. № НС10-303, че сигналът от 30 юни не е бил публикуван в електронния
публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до
Централната избирателна комисия. Направих необходимото, вече
трябва да се намира там.
В жалбата се твърди вече с малко по-конкретни примери
конкретен случай, показан според жалбоподателя, за оказан натиск и
психологически тормоз върху избран за председател на секционна
избирателна комисия.
Предлагам ви, колеги, да се запознаете с текста на писмото,
не е толкова голям, и предлагам да остане за сведение, тъй като
приложените материали, които аз виждам, са две страници с
препечатани цветни разговори, поне така ми изглежда на мен, между
членове на комисия.
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Предлагам тази жалба да остане също за сведение. Разбира
се, вътре има и предложение за член на комисията. Ако някой от
колегите предложи нещо друго, аз предлагам да остане за сведение и
бъде качена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо председател.
Извинявам се със закъснението, но ми трябваше малко време да се
запозная с преписката. Според мен трябва да бъде изпратено до
Министерството на външните работи с искане за предприемане на
действия по компетентност и становище и да ни уведомят
впоследствие какво точно е извършено по тази преписка. Още
повече че, в случая се касае за съставяне на секционни комисии и
очевидно има предложение за допълване и промени на съставите.
При всички положения смятам, че е належащо да имаме становище
на Министерството на външните работи и ответната им реакция по
отношение на казуса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В частта за изпращане на
Министерството на външните работи по компетентност съм
съгласна. Но считам, че по тази преписка и Централната избирателна
комисия трябва да има произнасяне в частта относно предложението
за член на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев,
относно искането за назначаване на член на секционна избирателна
комисия какво ви е предложението?
Колега Георгиев, относно предложението на госпожа
Стоянова в частта относно разменената кореспонденция и проблема,
изписан в сигнала, ще го подложа на гласуване, но по отношение
назначаване на друг член в състава на тази секционна избирателна
комисия, ще ви моля да извършите служебна проверка в
документацията, налична в Централната избирателна комисия –
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назначено ли е това лице, по чие предложение и да върнете в тази
част на доклад преписката в следобедната част на заседанието.
А сега, колеги, подлагам на гласуване предложението на
госпожа Стоянова. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1
(Любомир Георгиев).
Имате ли друг доклад в жалби и сигнали?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Не, засега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В жалби и сигнали,
колеги, има ли готовност за доклад? Няма.
Преминаваме към точка седма.
Точка 7. Административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще започна
моя доклад по преписка на мой доклад с вчерашна дата. Това е
писмо с вх. № НС-23-502 от 6 юли 2021 г. в отговор на наше изх.
№ НС-23-475 от 4 юли 2021 г., а именно въпросите, които
поставихме към Държавна агенция „Национална сигурност” във
връзка с работата на Временния комуникационен пункт. Изпращат
техния отговор. Докладвам ви го за сведение, тъй като според мен в
него не се съдържа много конкретна информация, а обща. Част от
нещата бяха уточнени на проведената работна среща.
С вх. № НС-23-506 от 6 юли 2021 г. са ни изпратили списък
на служителите, за които е необходимо да се осигури достъп до
сградата, в която работи Централната избирателна комисия, в
периода 5 – 16 юли. Предложени са 49 лица.
И, колеги, по тази преписка със списъка на лицата, на които
да се осигури достъп, ви предлагам да го изпратим на вниманието на
главния секретар на Народното събрание с копие до началника на
сектор „Охрана НСО” към Народното събрание за осигуряване на
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достъп до помещенията, предвидени за работата на Временния
комуникационен пункт.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Госпожо Солакова, заповядайте в точка седма по
административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
писмо за сведение от администрацията на Министерския съвет.
Изпратили са писмо до техническите екипи с искане за съответна
организация по изпълнение на оперативния план на Централната
избирателна комисия.
Докладвам ви за сведение и предоставяне на главния
счетоводител във връзка с изготвяне на подробния отчет към
полугодието, както и за годината указания на министъра на
финансите. Намира се във вътрешната мрежа с вх. № ЦИК-04-442 от
6 юли 2021 г. като методическо ръководство да се има предвид.
Докладвам ви готова информация въз основа на искане от
Националния статистически институт за статистическа форма
„Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други
разходи за труд” за второто тримесечие на 2021 г.
Изготвена е справката. Предлагам ви да одобрим така
представената справка с докладна записка вх. № ЦИК-09-266 от 6
юли 2021 г. и да упълномощим счетоводител В.
Б.
да
изпрати тази информация по електронен път.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
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Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: И отново от Националния
статистически институт – отчет за разходите за придобиване на
дълготрайни материални активи. Пак е във връзка с извадково
изследване за второто тримесечие на 2021 г. в НСИ.
Справката е представена, приложена към докладна записка
09-267 от 6 юли 2021 г.
Отново предлагам да одобрим изпращането й и да
упълномощим счетоводител В. Б.
за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, от община Две могили сме
получили информация във връзка с определянето на помещението, в
което ще се съхраняват изборните книжа и материали по чл. 287, ал.
7. Приложени са копия от издадените заповеди, включително за
определяне на комисията по чл. 287, ал. 7, със съответните задачи.
За сведение ви го докладвам.
Докладвам от област Хасково информация, че в 29. Изборен
район бюлетините за гласуване в изборите са получени и са
предадени на общинските администрации в областта - вх. № НС-05151 от 6 юли 2021 г.
Докладвам ви писма от Столична община до кметовете на
райони в Столична община. Всички писма са адресирани до
Централната избирателна комисия, до председателите на трите
районни избирателни комисии, до кметовете на райони, до
областния управител и директора на СДВР при Министерството на
вътрешните работи.
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Изпращат за сведение информация във връзка с предаването
на бюлетините, както и на отличителни знаци за секционните
избирателни комисии, пликове и протоколи за секционните
избирателни комисии. За сведение ви го докладвам.
Докладвам за сведение писмо от община Благоевград.
Определена е комисия, която да унищожи останалите на съхранение
бюлетини като резерв в община Благоевград в изпълнение на
решение на Централната избирателна комисия. Представили са
необходимите документи.
Получили сме писмо от Областна администрация – Монтана,
от областния управител, който задава няколко въпроса във връзка с
решение на Общинската избирателна комисия – Берковица, за
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник на
основание чл. 30, ал. 4, т. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. Това решение на ОИК – Берковица, е
обжалвано пред Административен съд – Монтана. Жалбата е
отхвърлена, но решението е обжалвано пред Върховния
административен съд.
Областният управител се е запознал с решението на
Централната избирателна комисия
относно предсрочното
прекратяване на пълномощията и реда за обжалване по чл. 459, ал. 4,
от Изборния кодекс. В писмото изрично се пише, че цитираното
решение по Закона за местното самоуправление и местната
администрация подлежи на предварително изпълнение. В случай на
оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен
ако съдът постанови друго.
Областният управител задава въпроси на Централната
избирателна комисия по конкретния случай по решението на
Общинската избирателна комисия – Берковица. Колеги, запознайте
се, вх. № НС-05-150 от 6 юли 2021 г.
Аз ви го докладвам за сведение, тъй като считам, че
Централната избирателна комисия не дължи отговор на областния
управител по прилагането на Закона за местното самоуправление и
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местната администрация и обжалването на решенията на
общинските избирателни комисии.
Колеги, в Централната избирателна комисия при предаването
на документите от частичния избор на 2 тур на 4 юли от Общинската
избирателна комисия – Лесичово, представиха третия екземпляр,
който е предназначен за общината, като доказателство, включително
и втория екземпляр. Бяхме с колегата Войнов като приемахме. От
предната вечер като приемахме документите се чухме с Общинската
избирателна комисия. На третия екземпляр няма отразени данни, тъй
като не е индигирана хартията на втория екземпляр. Като
доказателство ни представиха и втория екземпляр. За общината
Общинската избирателна комисия в присъствието на тримата
представители на секционната избирателна комисия направиха
копие на протокола от първия екземпляр и завериха това
ксерокопие. То ще бъде предоставено на общината, за да замести
този трети екземпляр.
Аз ви предлагам да изпратим до кмета на община Лесичово
приложен този екземпляр, предназначен за общината, от
Приложение № 89-МИНЧХ, от втория тур на частичния избор за
кмет на кметство Памидово като доказателство, че хартията на
втория пласт не е била индигирана, поради което не са отразени на
този екземпляр данните от гласуването. Общинската избирателна
комисия – Лисичово, е предоставила на общината заверено копие от
протокола на секционната избирателна комисия, а копието е
изготвено от първия екземпляр на протокола, представен в
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращане на писмото до кмета на община Лисичово.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за - 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, получили сме и ви докладвам
за сведение писмо с приложени копия от заповед на кмета на
община Кнежа за сформиране на комисия по чл. 287, ал. 7, която да
приеме всички изборни книжа и материали от произведените избори
на 11 юли.
Също за сведение ви предлагам представен график в
Централната избирателна комисия на служители от сектор „Пожарна
безопасност”, обект Народно събрание, във връзка с подготовката и
произвеждането на изборите на 11 юли 2021 г.
Колеги, във вътрешната мрежа виждате списъка на
сътрудниците, които към настоящия момент мога да ви кажа, че е
окончателен. Предлагам да го утвърдим, защото не помня до кой
номер с протоколно решение одобрихме утвърждаването на списъка,
и да го предоставим на администрацията за изготвяне на
гражданските договори с всички лица, които са за подпомагане на
Централната избирателна комисия при приемане на информация в
изборния ден и на документите от районните избирателни комисии,
подпомагане на Централната избирателна комисия при приемане на
документите и данните от гласуването извън страната, подпомагане
на групата по жалбите, както и на говорителите, актуален към 12 ч.
на 7 юли 2021 г. Една корекция – Ц.
трябва да е при
говорителите, от първия списък трябва да се премести в списъка на
сътрудниците към говорителите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
протоколно решение за одобряване на списъка на сътрудниците,
които ще подпомагат дейността на Централната избирателна
комисия.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за -12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия. Ще продължим в 15.00 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, 10 членове
на Централната избирателна комисия сме в залата. Налице е
необходимият кворум и заседанието на комисията продължава.
Колеги, бяхме стигнали до седма точка.
Следващ докладчик е госпожа Ганчева. Заповядайте.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви вх. № МИ-10-6/1 от 28 юни 2021 г.
Това е писмо от д-р Валентин Василев от Политическа партия
ГЕРБ. Уведомява ни, че с Решение № 80 по административно дело
№ 119 от 2020 г. Общинска избирателна комисия – Разград, е
осъдена да заплати на политическата партия сумата в размер на
300 лв., като посочва изпълнителен лист, съответно банкова сметка
къде да се заплатят. Изпълнителният лист е в оригинал, ведно с
пълномощни.
След извършена проверка установих, че ние с писмо със
съответния изходящ номер по доклад в предходния състав сме
поискали да се представи изпълнителен лист на основание чл. 519,
ал. 2.
След получаване на преписката съм възложила на директора
на дирекция „Администрация“ за становище от правна и финансова
гледна точка с оглед направеното искане, като изрично съм посочила
да се съобрази с протоколни решения и решения на Централната
избирателна комисия. Постъпило е по преписката становище до
председателя на Централната избирателна комисия. Видно от
становище с вх. № ЦИК-09-269 от 7 юли 2021 г. е предложено, след
като ни разказва фактическата обстановка, която е видна от
преписката, че съобразно приложената към настоящото становище
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справка, изготвена от главния счетоводител на ЦИК госпожа
М.
, по бюджета на ЦИК разходи за договорни санкции и
неустойки, съдебни обезщетения и разноски към момента има
наличен остатък от неизразходвани и планирани средства в размер
на 4123 лв. и 73 ст., което позволява да бъде изплатена дължимата
сума по изпълнителния лист в размер на 300 лв., като се посочва и
справка за съдебните разноски по § 10.92.
Има контролен лист по преписката с № РДИ-3 от 6 юли
2021 г. Становището е относно законосъобразност за извършване на
разход в размер на 300 лв.
Предлагам въз основа на становището да се изплати
посочената сума. Като аз лично като докладчик принципно считам,
че ние имахме протоколно решение, но единственият вариант в този
случай при такива преписки е при изразяване на такива становища е
да предложа да бъде изплатен така предявения изпълнителен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Може ли само да попитам така
предявеният изпълнителен лист срещу коя организация е? Защото,
доколкото разбирам, е осъдена Общинската избирателна комисия.
Тя не се явява нито второстепенен разпоредител, нито част от
бюджета на Централната избирателна комисия. В този смисъл ние
по бюджета, ако спазваме правилата на Закона за държавния бюджет
и всички финансови правила, не би следвало да имаме такива
средства по нашия бюджет.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Солакова, въпросът,
надявам се, не го задавате към мен, към докладчика във връзка със
становището, изразено от колегите от администрацията. В
контролния лист има забележка, че плащането следва да се извърши
след представяне на оригинален изпълнителен лист, който, колеги, е
по преписката. Не знам администрацията вътрешно как си движи
принципите. И следва да се съобразя с указанията от
Министерството на финансите, обективирани в писмо с вх. № ЦИК-
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04-12 от 17 февруари 2020 г., където припомням, че в това писмо се
казва, че ние следва да изплащаме, когато ОИК е осъдена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: За да няма недоразумения, моето
становище по този тип изпълнителни листове, с които се осъждат
общински избирателни комисии, а плаща ЦИК, тоест предявяват се
пред ЦИК, а плаща Министерството на финансите, е било крайно
отрицателно и винаги съм гласувал против, независимо от
субектите.
Обаче аз искам да питам: това адвокат ли е, или страна по
дело?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Политическа партия е страна по
делото. Упълномощен представител с обратно пълномощно е
предявил. Не е адвокат. Аз го докладвах, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: А сметката на партията ли е?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направения доклад от госпожа Ганчева имате ли друго
предложение?
Колеги, ще подложа на гласуване нейното предложение, но
аз ще имам ангажимента да възложа на главния счетоводител и на
ръководителя на звено „Правна дейност“ да изготвят мотивиран
доклад в такива случаи за всички законови основания, предвид
структурата на изборната администрация и разпоредителите с
бюджет при бъдещи такива постъпващи искания какви действия
да предприема Централната избирателна комисия.
Сега подлагам на гласуване предложението на госпожа
Ганчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев и Силвия
Стойчева); против – 2 (Ерхан Чаушев и Севинч Солакова).
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви вх. № НС23-504 от 6 юли 2021 г. Това е писмо във връзка с наше писмо до
Държавна агенция „Национална сигурност“ на основание чл. 31,
ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация относно
заявление за достъп от господин Д.
И.
с обективирано
становище от Държавната агенция. Председателската резолюция е
само до мен. Има комисия по Закона за достъп до обществена
информация. Тъй като са постъпили вече всички писма и от
третите лица, аз предлагам копие да се предостави и на тях и в
удобно време с оглед ангажиментите във връзка с произвеждане
на изборите да се събере комисията, не знам как до изборния ден
ще стане това, ние днес обсъдихме работно най-вероятно да се
гледа след изборите, но все пак да видим сега ли ще се съберем,
след изборния ден ли с оглед на сроковете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения?
Аз смятам, че предвид това, че изборите са в неделя да,
трябва да съобразяваме сроковете, но може би комисията по този
въпрос да разгледа всички документи непосредствено след
изборите на 11 юли, предвид натовареността и ангажиментите на
Централната избирателна комисия в настоящия момент.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, аз също считам така. Ще
напиша резолюция да се предоставят копия и колегите да се
запознаят. И непосредствено след изборите да се съберем и
обсъдим предложение за решение.
Ако позволите, госпожо председател, с оглед на това, че
сме много близо до изборния ден, докладвам писмо с вх. № НС04-01-413 от 6 юли 2021 г., разпределено ми е днес, във връзка с
удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс, писмо от
Работна група „Избори“ с поставяне на няколко въпроса.
Изготвен е проект за отговор, трябва да е във вътрешната
мрежа.
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Въпросите, които поставя Работна група „Избори“ е
удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс, издадено от
ДКП на Република България в една държава, може ли да бъде
използвано за гласуване в друга държава. Предложеният отговор
е: Издадените удостоверения по чл. 263, ал. 2 от ИК от
оправомощен представител на ДКП на Република България в
рамките на предоставената компетентност служат за упражняване
на правото на глас в секция извън страната по избор на
избирателя, независимо от нейното местонахождение.
Съгласно константната практика на ЦИК до момента,
удостоверението по чл. 263, ал. 2 от Изборния кодекс от ДКП в
една държава може да бъде ползвано в друга държава – се посочва
от Работна група „Избори“. Предложението за отговор е това,
което ви казах по този въпрос.
И вторият въпрос е: следва ли лицето, което представя
удостоверение по чл. 263, ал. 2 от ИК, заедно с удостоверението да
представи и документ за самоличност, чиято валидност е изтекла,
респективно удостоверението достатъчно ли е за идентифициране
на избирателя? Сочи се в предложения отговор, че
удостоверенията по чл. 263, ал. 2 служат за идентификация на
българските граждани при упражняване правото на глас, без да е
необходимо избирателите да представят друг документ за
самоличност.
И накрая в писмото на Работна група „Избори“ се сочи, че
съгласно чл. 46, т. 3 от Закона за българските документи,
обясняват какво е във връзка със зададения въпрос.
И третият въпрос е: при гласуването удостоверенията
следва ли да бъдат предавани и задържани от СИК, или следва да
бъдат връщани на избирателите? Предложението за отговор е:
Удостоверенията по чл. 264, ал. 5 предвижда, че удостоверението
остава при члена на СИК само докато избирателят гласува. Върху
удостоверението се отбелязва, че лицето е гласувало, датата и
номерът на избирателната секция. При гласуване с удостоверение
по чл. 263, ал. 2 от ИК, членът на СИК отбелязва в графа
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„Забележки“ на списъка за гласуване номерът и датата на
удостоверението, след което на основание чл. 265, ал. 6 от ИК
връща удостоверението на избирателя. Обръщаме внимание, че
удостоверенията по чл. 263, ал. 2 от ИК служат само за
идентифициране на избирателя пред СИК при упражняване
правото им на глас и са валидни само за изборния ден.
Това е предложението за отговор. Аз не знам в
Методическите указания за извън страната, може би колегата
Гаврилов, тъй като е най-запознат, да каже дали обръщаме
внимание на тази част, но ви предлагам този проект на отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
проекта на това писмо?
Колеги, ако нямате предложения по проекта на отговор,
подлагам го на гласуване така, както беше представен от госпожа
Ганчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Ципов, в тази точка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, в моя папка от вчера ще намерите проект
на писмо до Областната дирекция на МВР – София, Районно
управление на МВР – Ихтиман, във връзка с разследване по
досъдебно производство от тази година по описа на Районното
управление на МВР – гр. Ихтиман. Беше поискана информация в
какво качество по смисъла на Изборния кодекс са участвали две
лица
със
съответните
ЕГН.
Изпратихме
писмо
до
„Информационно обслужване“, които върнаха отговор. Едното
лице е вписано в регистъра на представителите на политическите
партии и коалиции от партии в РИК 26 – София-област, от
партията „Има такъв народ“ с пълномощно под съответния номер,
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а другото лице е вписано като кандидат за народен представител
от партия ДПС под съответния номер в листата на партията в
26 МИР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение?
Подлагам
на
гласуване,
както
беше
направено
предложението от господин Ципов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от днес ви
докладвам постъпили сигнали с вх. № НС-22-2235 от 6 юли 2021 г.
както и допълнение с вх. № НС-22-2235/1 отново от 6 юли 2021 г.,
както и още един сигнал с вх. № НС-22-2236, които касаят
подаден сигнал за поставен агитационен билборд на ВМРО в общи
части – двор на кооперация, на съответния адрес в София без
съгласието на собствениците.
Предлагам на вниманието ви проект на писмо, с което да
изпратим така постъпилите сигнали до РИК 23.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Чухте доклада на господин Ципов, както и неговото предложение.
Има ли някакъв коментар? Някой иска ли да вземе
отношение по предложението?
Ако няма, нека гласуваме текста на писмото.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-06-491 от 6 юли 2021 г. Писмото е от кмета на община
Пирдоп и той моли да разгледаме възможността за промяна в
Решение № 339-НС на ЦИК. Става дума за следното: в секциите, в
които изцяло е имало машинно гласуване се предлага бюлетините
да не се поставят в чувала, а същите да бъдат предоставени на
общинската администрация по ред, определен от Централната
избирателна комисия.
Аз считам, че по поставения проблем трябва да се помисли
и може би за следващите избори да го уредим по друг начин, но
сега три дни преди изборния ден съществена промяна по
опаковането може да предизвика объркване сред членовете на
секционните комисии.
Затова предлагам да изпратим писмо до кмета, в което да го
уведомим, че предложението му е уместно, но краткото време до
изборния ден не дава възможност за промяна на Методическите
указания и Решение № 339 на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Искам да ви докладвам едно писмо с вх.
№ ЦИК-06-11-161 от 7 юли 2021 г. Писмото е от ДАЕУ, БИС и
БИМ и е във връзка с наше писмо, което им изпратихме вчера, във
връзка с установяването на съответствието на новозакупените
машини. От ДАЕУ, БИМ и БИС искат да им предоставим три броя
специализирани устройства за машинно гласуване с инсталиран
системен и приложен софтуер и комплект смарт карти към всяко
от тях. Освен това всички сертификати и доклади за съответствие
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и техническата документацията на всеки вложен хардуерен
елемент.
Затова предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“, с
което да поискаме да подготвят три машини за гласуване с
инсталиран системен и приложен софтуер, както и копие от
писмото да бъде до МВР, за да бъдат изнесени машините от
склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В писмото до
„Сиела Норма“ обаче трите машини трябва да бъдат от
доставените 1637, да цитираме и договора, които са им предадени
с приемо-предавателен протокол от неделя. Нали така?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, точно така, от новите машини. За тях
говоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да бъде изрично
изписано, за да не представят от предходните машини.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на колегата
Войнов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, предлагам да изпратим
и писмо до „Информационно обслужване“, с което да им укажем
да ни предоставят всички сертификати и техническа
документация, съгласно изискването на ДАЕУ, БИМ и БИС. А
също така и допълнително още 10 смарт карти да ни бъдат
предоставени. Сутринта гласувахме за 5. Сега още 10 за другите
две машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме и това предложение.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, продължаваме с господин Георгиев в седма точка.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с моите инициали от вчера
има писмо, постъпило с вх. № ЕП-14-3 от 6 юли 2021 г. от кмета
на община Димитровград с искане за отваряне на запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
произведените избори за членове на Европейския парламент от
Република България на 26 май 2019 г.
Аз съм подготвил проект на писмо:
„Уважаеми господин Д.
, във връзка с писмо, получено
по електронната поща на Централната избирателна комисия, Ви
уведомяваме, че ЦИК прие Решение № 382-НС от 3 юли 2021 г.
относно отваряне на запечатани помещения, определени за
съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни
книжа от предходни избори и референдуми.“
Предлагам така прочетеното писмо да бъде прието от
комисията, ако се съгласите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
писмото, докладвано от колегата Георгиев, имате ли
предложения?
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-22-45 от 6 юли
2021 г. от П.
И.
, с което тя ни пише, че ни подава сигнал,
че в село Завой, община Тунджа, област Ямбол се нарушават
правилата за гласуване по настоящ адрес и ни казва, че там има
лица, които са записани по настоящ адрес, а на практика според
нея те нямат такъв в селото. Посочила ги е и поименно.
Предлагам ви да изпратим писмо до кмета на община
Тунджа по компетентност за извършване на проверка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Георгиева.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, аналогично искане от кмета на община Белово на
това, което докладва колегата Георгиев – искане за отваряне на
запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и
материали от предходни избори с цел прибиране на изборните
книжа и материали от изборите на 11 юли 2021 г.
Предлагам да изпратим изрично писмо, с което да го
уведомим, че Централната избирателна комисия е приела Решение
№ 382-НС от 3 юли 2021 г., макар че Централната избирателна
комисия изпрати такова писмо до всички кметове на общини в
деня, в който решението беше прието. Очевидно не всички
кметове си четат пощата и се запознават с нея.
Колеги, по повод на проведения разговор, предлагам да
качим съобщение на страницата на Централната избирателна
комисия, че ЦИК е приела Решение № 382-НС от 3 юли 2021 г.
относно отваряне на запечатани помещения, определени за
съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни
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представители на 11 юли 2021 г., в които се съхраняват изборни
книжа от предходни избори и референдуми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Стойчева да публикуваме
съобщение с такова съдържание и писмото до кмета на община
Белово.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов и Силвия
Стойчева); против – 1 (Севинч Солакова).
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Първото, което докладвам, е вх. № НС-10-304 от 6 юли
2021 г. – списък на упълномощени представители на Политическа
партия „Има такъв народ“. С вх. № НС-00-678 се е върнала
проверката по отношение на 25-те лица, които са представени за
публикуване в регистъра на упълномощените представители. По
отношение на 21 лица не са установени несъответствия, за 4 от тях
има установени несъответствия. Поради което ви предлагам да
приемем протоколно решение, с което в регистъра на
упълномощените представители на сайта на ЦИК се публикуват
21 имена, за които няма установени несъответствия, и не се
публикуват 4 имена, за които са установени несъответствия.
Моля да го подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение за публикуване на списък на
упълномощени представители.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
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Стана ясно, че по тази преписка се представи списък за
представители за секциите извън страната.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Още една преписка. Вх. № НС-04-02189 от 7 юли 2021 г. Препратено ни е от МВР от откритата линия
Ситуационен център на МВР – Бургас. Препращат ни сигнал, в
който се казва: държавен служител на „Български пощи“ разнася
бюлетини по пощенските кутии в работно време в кв. „Банево“, гр.
Бургас.
Тъй като териториалният обхват на твърдяното нарушение
е в компетентността на РИК 02, предлагам да бъде препратен
сигналът на РИК 02 за предприемане на действия по
компетентност. И моля за протоколно решение в този смисъл – да
препратим сигнала към РИК 02, за да предприемат действия по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Последен доклад в тази точка – вх.
№ ЦИК-09-268. Докладвам ви докладна записка от директора на
дирекция „Администрация“ по отношение на изработения 30минутен обучителен материал за секционните комисии. Предлага
три броя граждански договори. Има приложено и становище на
финансовия контрольор и предлага да бъде одобрен разход в
размер общо на 1500 лв. по план-сметката за изборите, по § 02.02
– персонал по извънтрудово правоотношение за тримата души,
които са участвали в заснемането на клипа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Допълвам предложението си с
предложение да упълномощим председателя на Централната
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избирателна комисия да подпише гражданските договори с трите
лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
По
предложението на госпожа Стоянова, ако няма други
предложения, подлагам го на гласуване – да одобрим
извършването на този разход за възнаграждение на лицата,
участващи в обучителния материал за секционни избирателни
комисии.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам ви проект на писмо в моя
папка с днешна дата до МВнР във връзка с кампанията по повод
предстоящите избори с молба за разпространят чрез интернет
страницата на Министерството на външните работи и интернет
страниците на дипломатическите и консулските представителства
материалите от разяснителната кампания на ЦИК, които биха били
полезни за българските граждани в чужбина, като им изпращаме
снимка на печатния плакат и линка към страницата на ЦИК с
приложен самия линк, и в допълнение линка към страницата на
ЦИК с всички други материали от разяснителната кампания за
изборите за народни представители с директен линк.
Моля да бъде одобрено писмото за изпращане. Приложили
сме линкове към страницата ни, откъдето могат да бъдат свалени
всички материали, тъй като при изпращането им по поща ще
трябва да бъдат компресирани и няма гаранция, че качеството ще
се запази.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
писмото до Външно министерство, за което имаме протоколно
решение да изпратим тези материали и не е необходимо да го
гласуваме отново? Ако няма възражения, госпожо Стоянова, моля
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да организирате своевременното изпращане на тези материали,
които да достигнат по предназначение.
Колеги, продължаваме с осма точка.
Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 8. Разни.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка мога да докладвам
какво е моето предложение по отношение на предложението на
партия „Има такъв народ“ в писмото, което разгледахме по-рано,
края на жалбата.
Моето предложение е Централната избирателна комисия да
се произнесе с протоколно решение, с което да не приеме
предложението на Политическа партия „Има такъв народ“ за член
на секционна избирателна комисия в № 324300467. Основание –
чл. 103, ал. 3 от Изборния кодекс, включително във връзка със срока
по чл. 102, ал. 3 от Изборния кодекс и резултатите от постигнатото
споразумение на проведените консултации по чл. 102, ал. 1 от
Кодекса. Това предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В конкретния случай аз лично не
съм съгласна и считам, че не следва по този начин да бъдат
докладвани за протоколни решения за произнасяне съставите на
секционните избирателни комисии.
Първо, на вниманието на Централната избирателна комисия
следваше да се представи за тази секция, за където има
предложение, без значение от кой политически субект, какво е
окомплектоването на СИК извън страната. Само че, колеги, аз много
пъти се опитах да намеря обобщена информация в един файл, както
беше обобщено, съгласно от всички членове на Централната
избирателна комисия, на една от първите работни групи по
отношение на гласуването извън страната, да видим кой член по
предложение на кого е, защото това е в действителност огромна по
обем информация. За да видим тази секция окомплектована ли е.
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Ежедневно в продължение на много дни ние чакаме някакви
решения, защото ще обобщаваме информация. Съжалявам, колеги,
че така говоря, но моето лично мнение е, че наистина съществува
някаква липса на информация, или объркване по отношение на
съставите на СИК извън страната. Като член на Централната
избирателна комисия не мога да си направя никаква справка, дори и
аз да имам разпределен доклад, в това число не мога да взема
отношение по докладите на колеги.
В случая считам, че ако съставът не е окомплектован, макар
че са изтекли всякакви срокове по Хронограма и по закон, но винаги
в Централната избирателна комисия се е твърдяло, че политическите
субекти имат приоритет.
Предлагам на колегата Георгиев да видим състава на тази
СИК. Това не става с протоколно решение. Това става с изменение
на наше решение, с което сме назначили СИК извън страната.
Доколкото разбирам, ние като СИК сме в очакване някой колега да
внесе такова решение, надявам се да бъде внесено до изборния ден.
Предлагам сега да не взимаме това протоколно решение.
Нека да видим как е окомплектован съставът и това протоколно
решение да бъде имплементирано в проекта на решение за
изменение, с който ще бъдат окомплектовани съставите на СИК
извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
прекъсвам заседанието за 30 минути.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължава заседанието на Централната избирателна комисия.
Продължаваме с втора точка.
Господин Димитров, заповядайте.
Точка 2. Медийни пакети.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Имаме запитване от „24 часа“, което се интересува дали
„Българските патриоти“ могат да усвоят пакет от 7021 лв. и 50 ст.
Предлагам с протоколно решение, тъй като сумата е
налична в техния пакет, да одобрим това запитване. Утре ще
донесат договор, за да могат в петък да използват последния брой.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И малка добавка. Останал е само
по-малко от половинка пакет на „Българско лято“, но аз не съм
сигурен, че те знаят за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с четвърта точка.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
Точка 4.Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Много се извинявам, колеги. Исках
само да докладвам, че току-що е получена призовка и тъй като
делото е утре в 9,00 ч., затова го докладвам сега. С госпожа
Матева имаме решение, с което сме упълномощени да
представляваме ЦИК, но не съм сигурна дали сега не трябва да
вземем протоколно решение да се явя аз утре по това дело.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не.
Заповядайте, господин Войнов, по първа точка.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, във връзка с изпълнение на Договор
№ 19 между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“,
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предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“, с което да
поискаме да предадат на Централната избирателна комисия
софтуерния инструмент за декриптиране на изходните файлове,
заедно с необходимите ключове за изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., като ги молим да ни предоставят
всички искани материали в сградата на Централната избирателна
комисия.
Писмото е в моя папка. Предлагам да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Извинявам се, ама тези ключове не
трябваше ли да са във вчерашния диск, който получихме? А
вчерашния диск дали го разчетохме? Добре, питам само, че аз си
помня.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Войнов?
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви две
писма с вх. № ЦИК-06-11-159 и вх. № НС-04-02-190 от 7 юли
2021 г. И двете писма са от МВР, те са във връзка с проверката на
лицата, които бяхме изпратили. Уведомяват ни в едното писмо за
едно лице, в другото писмо за три лица, за които има установени
криминални прояви.
Предлагам да изпратим писмо на „Сиела Норма“, с което
приложено да им изпратим тези писма и да укажем, че четирите
лица, за които са установени криминални прояви, да не бъдат
допускани за работа в склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Войнов.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-00-673/1 от 6 юли 2021 г. Писмото е от
„Информационно обслужване“ и с него ни изпращат списък на
доставчици и превозни средства, за които е необходим достъп във
връзка с провеждането на изборите.
Предлагам да изпратим списъка на главния секретар на
Народното събрание и началника на сектор „Охрана“ към НСО за
осигуряване на достъп на лицата и превозните средства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, в точката „Машинно гласуване“ във връзка с
предложението на работната група по машинно гласуване, което
обсъждахме, ви предлагам да упълномощим IT експертите
А.
К.
и Я.
Т.
, заедно с колегата Любомир
Георгиев, на 8 юли 2021 г. да извършват действията, които
обсъждахме в работен порядък.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
няма.
Колеги, във връзка с приетото протоколно решение ви
предлагам да изпратим писмо до Главна дирекция „Жандармерия“ и
до господин Гребенаров за осигуряване на достъп на
упълномощените представители в утрешния ден до склада с
машините за гласуване.
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Моля, процедура да приемем такова решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
няма.
Има ли регистрация на наблюдатели?
Заповядайте, госпожо Стойчева.
Точка 5. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с проектен № 434 може да се запознаете с проект на
решение относно регистрация на сдружение Институт за политики и
развитие за участие с наблюдатели в изборите за народни
представители. Същото сдружение е регистрирано с Решение на
ЦИК № 292 от 23 юни тази година като българска неправителствена
организация за участие с наблюдатели. Представено е заявление по
надлежния ред. Приложени са всички изискуеми документи, като в
заявлението и списъка на упълномощените лица са предложени за
регистрация като наблюдатели в страната – 1 лице, и за извън
страната – също 1 лице.
От извършената проверка от „Информационно обслужване“
се установява, че и двете лица отговарят към датата на
регистрацията на изискванията на Изборния кодекс.
Поради което предлагам Централната избирателна комисия
да регистрира като наблюдатели две упълномощени лица,
представители на сдружение „Институт за политики и развитие“,
както следва в посочената таблица съответно за страната и извън
страната. На регистрираните наблюдатели да се издадат
удостоверения и да бъдат вписани в публичния регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли въпроси към докладчика? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за решение.
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
няма.
Колеги, това Решение е № 417-НС.
Колеги, връщаме се към четвърта точка.
Заповядайте, господин Ципов.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, в моя папка от днес
ще видите проект за решение относно жалба от Николай Йорданов
Белалов – наблюдател от Институт за социална интеграция, срещу
Решение № ИР-24-88 от 3 юли 2021 г. на РИК 24 – София.
В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с
вх. № НС-18-47 от Николай Йорданов Белалов – наблюдател от
Институт за социална интеграция, срещу решението на РИК 24 –
София.
В жалбата се твърди, че Политическа партия „Възраждане“ е
разположила билбордове и плакати, които не отговарят на
изискването на Изборния кодекс, като надписът „Купуването и
продаването на гласове е престъпление“ трябва да заема поне 10% от
лицевата площ, за което е сезирал съответния РИК – София.
Жалбоподателят твърди, че РИК 24, вместо да разпореди на
кмета на район „Искър“, Столична община, незабавно да премахне
рекламните материали, несъответстващи на Изборния кодекс и
Заповед на кмета на Столична община или да изиска от съответната
партия да премахне рекламните си материали, несъответстващи на
Изборния кодекс и заповедта на Столична община, отхвърля
жалбата.
Настоява ЦИК да отмени решението на РИК 24 и да
постанови кметът на района да премахне незаконно поставения
рекламен материал, в нарушение на Заповед под съответния номер
на кмета на Столична община и Изборния кодекс, както и да
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постанови партията да отстрани подобни рекламни материали, които
е възможно да е поставила на територията на цялата страна.
Към жалбата не е приложено решението на РИК 24, поради
което е изискано РИК да предостави цялата преписка по жалбата.
Освен решението на РИК с вх. № НС-15-576 от 6 юли тази година по
имейл в ЦИК е изпратен и констативен протокол за извършена
проверка от представители на РИК.
От материалите по преписката става ясно, че е извършена
проверка от трима членове на РИК, която установява наличието на
поставен агитационен материал, тип билборд, който отговаря на
изискванията на Изборния кодекс, и поради неточно подаден адрес в
сигнала на жалбоподателя до РИК не е открит поставен плакат,
описан в същия сигнал. Има приложен и снимков материал във
връзка с извършената проверка.
Централната избирателна комисия намира изводите на РИК
24 за правилни и законосъобразни. Видно от решението, става ясно,
че съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните,
информационните и монументално-декоративните елементи и за
рекламната дейност на територията на Столична община,
рекламните съоръжения тип билборд не се явяват собственост на
общината, а на търговски дружества в повечето случаи, като
разрешения за поставянето им се издава на лица и фирми, заявили
съответното искане и изпълнили процедурата в съответствие с
текстовете от тази наредба. Според снимковия материал, приложен
към жалбата, билбордът е собственост на подобно търговско
дружество, което може да договаря и сключва договори с предмет
поставяне на агитационни материали в рамките на предизборна
кампания.
Централната избирателна комисия приема, че в конкретния
случай става дума за отношения между политическата партия и
търговското дружество, свързани с наемане на рекламни площи,
които се явяват частна собственост, и не могат да бъдат предмет на
регламентиране от заповедта на кмета на Столична община. С оглед
на това не може да бъде направен извод, че се касае за нарушение на
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заповедта на Столична община и Изборния кодекс, за което да се
наложи административно наказание по смисъла на Изборния
кодекс, или да се приложи принудителна административна мярка за
отстраняване на агитационни материали от страна на компетентни
органи на местната власт.
Предлагам на вниманието ви следното решение: отхвърля
жалбата на Николай Йорданов Белалов – наблюдател от Института
за социална интеграция, срещу Решение № ИР-24-88 от 3 юли на
РИК 24. Решението подлежи на обжалване пред Административен
съд – София-град, чрез Районната избирателна комисия 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване така представения проект на Решение
по жалба от Николай Белалов – наблюдател от Института за
социална интеграция.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – 2 (Емил
Войнов и Цветанка Георгиева).
Колеги, това Решение е № 418-НС.
По седма точка от дневния ред, заповядайте, госпожо
Солакова.
Точка 7. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка и в
изпълнение на решение на Централната избирателна комисия за
откриване на процедура по Закона за обществените поръчки за
доставка на тонер касети, е проведена процедура. Със заповед от
6 юли, след изтичане на срока за подаване на оферти, е назначена
комисия в състав: председател Красимира Манолова – директор на
дирекция „Администрация“, членове Н.
Ж.
– главен
юрисконсулт, и Н.
Г.
– главен специалист домакин. Те са
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изготвили протокол, който е приложен към докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-270 от 7 юли 2021 г.
В 13,00 ч. е започнала работата на комисията. Установено е,
че са постъпили пет оферти в Централната избирателна комисия в
срока за подаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Нямаме кворум.
Моля един член на ЦИК да влезе в залата.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Подробно са описани и посочени
цените по ценовите оферти на участниците в процедурата, както и
на представените технически оферти. Оценяването е включено по
Методиката в протокола на комисията.
Въз основа на представените ценови оферти става ясно, че
единият участник – „Ронос“ ООД, ценовото предложение не е
представено, съгласно изискванията на възложителя и ЗОП и не
съответства на предварително обявените условия, поради което не
допуска участника до оценка на ценовото предложение. В тази
връзка има предложение до Централната избирателна комисия този
участник да бъде отстранен.
Въз основа на извършената комплексна оценка на всеки
участник, е направено следното класиране:
1. „Адвансед Бизнес системи“ ЕООД
2. „Алегро 2000 София“ ООД
3. Кооперация „Панда“
4. „АТС-България“ ООД
Предложението на комисията е Централната избирателна
комисия да определи за изпълнител и да сключи договор с
класирания на първо място участник „Адвансед Бизнес системи“
ЕООД.
Предлагам ви с протоколно решение да приемем работата на
комисията, да упълномощим председателя да утвърди така
представения протокол от работата на комисията на 7-ми, с решение
да класираме участниците, както са посочени и ги изчетох, да се
отстрани „Ронос“ ООД, да уважим това направено предложение,
както и да определим за изпълнител по тази процедура „Адвансед
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Бизнес системи“ ЕООД. С този участник да се сключи договор, за
което да упълномощим председателя на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение имате ли въпроси?
Подлагам го на гласуване с вдигане на ръка.
Който е за?
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, администрацията е
преценила, че има необходимост за осигуряване на допълнителни
шест броя мултифункционални устройства. Изпратила е запитване,
видно от представените приложения към Докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-271 от 7 юли 2021 г.
На 7 юли 2021 г. е получено писмо от „Адвансед Бизнес
системи“ ЕООД. Във връзка с отправено запитване са предложили
офертата за доставка на лазерни мултифункционални устройства.
Няма данни какви изисквания са посочили от администрацията при
изпращане на запитването. Всички документи са към тази докладна
с този номер. Има представен контролен лист за предварителен
контрол, приложен също към докладната записка.
Директорът на дирекция „Администрация“ предлага
закупуването да се извърши съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП в
рамките на 30 хиляди лева без ДДС, без да е необходимо
провеждането на процедура. В тази връзка прилага офертата на
„Адвансед Бизнес системи“ ЕООД за осигуряване на необходимата
техника. Посочва, че срокът за доставка, видно и от офертата, е в
рамките на един работен ден.
Необходимите средства по план-сметката, по § 10.15 са
налични.
Предлагам да одобрим направеното предложение, но да
обърнем внимание на администрацията при преценка от закупуване,
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снабдяване с материали, за които ще се изисква решение на
Централната избирателна комисия, да има мотивирано предложение,
при изпращането на исканията да става ясно какви изисквания
поставя Централната избирателна комисия. Може би трябва да
спрем наистина тази практика точно в този вид.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ви
предлагам за утрешния ден да отложим разглеждането на този
въпрос, за да извърша за себе си проверка.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, по повод на
постъпило писмо от област Шумен, се възползвам да ви докладвам,
че по представения график от Печатницата на БНБ, графикът е
изпълнен, всички хартиени бюлетини са предадени на
представителите на областните администрации и на районните
избирателни комисии, и са доставени на адресите за доставка, които
ние сме предоставили на Печатницата на БНБ. За сведение ви
докладвам това писмо от област Шумен, с вх. № НС-05-149 от 6 юли
2021 г.
Получили сме писмо по електронната поща от
„Информационно обслужване“. Изпращат ни образци на баджовете
за експертите към Изчислителния пункт на ЦИК. Във вътрешната
мрежа трябва да ги има и като цветни изображения. Имаме баджове,
които са за достъп до Централната избирателна комисия, втори бадж
за достъп до Изчислителния пункт към Централната избирателна
комисия, както и такъв бадж за автомобилите на „Информационно
обслужване“, които ще ползват паркинга пред Източното крило.
Предлагам ви да утвърдим тези баджове. Аз разбрах, че те
вече са представени от „Информационно обслужване“ в
Централната избирателна комисия. Наред със списъците по постове
ще утвърдим кои от лицата от ръководството на „Информационно
обслужване“ ще имат достъп до Централната избирателна комисия.
Иначе другите списъци знаете, че на този етап също са ни
предоставени, те ще имат достъп до изчислителния пункт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
административни преписки ще докладвам, след като обсъдихме
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работно, разясненията, които да изпратим на районните избирателни
комисии във връзка с поставените въпроси по време на онлайн
обученията, както и постъпилите с вх. № НС-15-565 от 5 юли 2021 г.
от Районна избирателна комисия 25, вх. № НС-15-569 от 5 юли
2021 г. от Районна избирателна комисия – Стара Загора, с вх. № НС15-537 от 30 юни 2021 г., ви предлагам да изпратим писмо на
вниманието на всички районни избирателни комисии с указания по
поставените въпроси въз основа на направеното от мен
предложение, допълнено с предложение на колегите, които бяха на
работното обсъждане. Както и към писмото да приложим
разработения от преброителя помощен материал, наречен варианти
при попълване на изборните книжа от ЦИК и обработката им в
Изчислителния пункт към РИК, тъй като той ще бъде предоставен на
операторите на „Информационно обслужване“ и смятам, че трябва
да бъде предоставен и на районните избирателни комисии.
Ако нямате други предложения, моля за процедура по
гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожа Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, в моя папка от днешна дата с вх. № НС-23-510 от
6 юли 2021 г. има писмо, което Централната избирателна комисия е
получила от Омбудсмана на Републиката. Писмо, с което тя ни
уведомява за становището на хората с увреждания и техните
организации, които считат, че в Методическите указания на
Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс
за секционните избирателни комисии в страната частично са
включени организационни и технически изисквания, които биха
обезпечили в пълнота свободното им и безпрепятствено
упражняване на избирателните права.
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Писмото е доста дълго, вие ще го видите в моята папка. Ще
си позволя да спра вашето внимание само на някои основни
моменти. Тя засяга въпроса за възможността за гласуване, която
следва да бъде допълнена и с други механизми за подкрепа, като
казва, че без тези допълнителни инструменти няма да е възможно
България да изпълни ангажиментите си към избирателите с
увреждания за участие в политическия живот и ни посочва всички
международни документи, които са подписани от нашата страна във
връзка с тези права. Казва, че някои избирателни секции не са
достъпни и че информацията и съобщенията във връзка с изборите
не са напълно достъпни. Препоръчват международните органи на
България да бъде осигурена възможност на всички пълнолетни лица
с увреждания да упражнят правото си да гласуват на избори и в тази
връзка да се подобри физическата достъпност на избирателните
секции.
По-нататък има споменати конкретни проблеми, като липса
на жестомимичен превод и субтитри в информационните материали
на ЦИК за популяризиране на гласуването с машинни устройства.
Според тях не е предвидено официалната информация за процеса на
гласуване да бъде достъпна и в секции на брайл и в други
аудиоформати. И съответно следват някои конкретни предложения в
тази връзка за отстраняване на тези проблеми.
Колеги, в моя папка също от днешна дата ви предлагам
проект на писмо, което да бъде изпратено до Омбудсмана на
Републиката, с което Централната избирателна комисия да даде
необходимата информация за законовите права на хората с
увреждания, които са облечени в съответните решения и
Методическите указания от страна на Централната избирателна
комисия. Няма да ви ги чета дословно, вие ги виждате изписани в
проекта за писмо. И съответно да изразим готовност Централната
избирателна комисия да вземе предвид предложенията и да бъде
помислено и за други подходящи форми за лицата с увреждания,
необходимата им информация за процеса на гласуване да бъде в
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съответните аудиоформати на брайл форма достъпна и за тях в понататъшната ни работа.
Моля да погледнете писмото и ако имате корекции и
допълнения, съм готова да ги отразя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като успях да
видя писмото на Омбудсмана, мисля, че става дума за всички лица с
увреждания, а не само за лицата с увредено зрение или слух. Ние
говорим ли за всички лица с увреждания?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Говорим, да. И за достъпност на
секциите говорим. Може би трябва да спомена и другото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Аз мисля, че за
всичките говорим тук. Поне така ми се стори.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: За всички говорим, да. И за тези
със затруднения в придвижването също. Гласуването с придружител.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Да, видях. Колеги, тъй като ЦИК има
решение за всички лица с увреждания, видях по-нататък много
подробно е описано какви решения, включително и нормативната
уредба. Но виждам абзаца, който е на страница 2: „Избирателите с
трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят
избирателното си право в изборното помещение, може да гласуват с
подвижна избирателна кутия, при условие че имат издадено…“
Трябва да се съобрази с решението.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Ще го коригирам.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Иначе много подробно е описано
всичко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения или въпроси?
Подлагам на гласуване така изготвения отговор по
запитването на госпожа Ковачева.
Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Имате ли друг доклад?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: В тази точка не. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз ще ви
предложа накрая допълване на дневния ред, но преди това, госпожо
Солакова, заповядайте в точка „Разни“.
Точка 8. Разни.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, с оглед на
въпросите, които постъпват в Централната избирателна комисия, във
връзка с приложението на наше решение относно дезинфекцията на
машините със 75-процентов етилов спирт и обсъждането, което
направихме на Работна група на 5-и, в папката от 6-и е публикуван
проект на писмо до всички кметове на общини, с копие до всички
РИК и Националното сдружение на общините. От Националното
сдружение на общините имаме обаждане, че при тях са постъпили
много сигнали за липса на точно такъв етилов спирт на пазара.
В тази връзка мисля, че не се налага промяна и изменение в
Решение № 377 от 3 юли 2021 г. на ЦИК, но можем да посочим, че
до 75% етилов спирт може да замени ползването на предвидения
етилов спирт – 75% в цитираното решение, т. 4.8. А в случаите,
когато е невъзможно да бъде осигурен етилов спирт 75% или до 75%
може да се осигурят винилови ръкавици (за еднократна употреба),
които да се ползват от избирателите при гласуването, защото дали
ще гласува с машина, или ще гласува с хартия, винаги може да
ползва тези ръкавици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
писмо?
Подлагам го на гласуване.
Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
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Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, предлагам ви допълване на дневния ред с нова точка
9: Проект на решение относно организацията на работата на
подвижната секционна избирателна комисия и начина на гласуване
на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 от Изборния кодекс и
избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация, при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., и Проект на решение относно
определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване
в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за
народни представители на 11 юли 2021 г., включително проверка на
решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 Изборния кодекс.
Тази сутрин ви докладвах, че са в моя папка от днешно
заседание. Мисля, че всички се запознахме с тези проекти в рамките
на днешния ден.
Подлагам на гласуване допълване на дневния ред.
Който е за, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Точка 9. Проект на решение относно организацията на
работата на подвижната секционна избирателна комисия и начина на
гласуване на избиратели с трайни увреждания по чл. 37 от Изборния
кодекс и избиратели, поставени под задължителна карантина или
задължителна изолация, при произвеждане на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., и Проект на решение определяне
на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение
на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., включително проверка на
решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 Изборния кодекс.
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Колеги, подлагам на гласуване Решение относно
организацията на работата на подвижната секционна избирателна
комисия и начина на гласуване на избиратели с трайни
увреждания и избиратели, поставени под карантина.
Който е за, моля да гласува с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Това е Решение № 419-НС.
Следващият проект за решение е относно проверката за
гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в
изборите за народни представители, която възлагаме да се
извършва от Главна дирекция „ГРАО“. Посочени са текстовете, по
които ще бъде извършвана проверката, редът и начинът, по който
ще се извършва това и какви действия се предприемат, в случай че
се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на
Изборния кодекс. Също така трябва да бъдат съобразени…
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Новата точка 6 от предишните
избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, на това щях да
обърна внимание – новата точка 6, за да не се допуска в този
списък на лицата да попадат лица, които са гласували, съгласно
разпоредбите на Изборния кодекс, или решение на Централната
избирателна комисия.
Ако няма предложения по този проект, подлагам го на
гласуване с вдигане на ръка.
Който е за, моля да гласува.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 420-НС.
Колеги, с това изчерпахме дневния ред.
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Закривам заседанието на Централната избирателна комисия
и насрочвам следващото за утре от 11,30 ч.
Колеги, утре имаме доста натоварен ден, не само заседание,
в 10,00 ч. е работната среща с представителите на Работна група
„Избори“ от Министерството на външните работи, а в 15,30 ч. е
срещата с мисията на ОССЕ. Така че заседанията ще се провеждат
в зависимост и от продължителността на тези срещи. В случай че
не можем да започнем в 11,30 ч., заседанието ще започне
непосредствено след приключването на срещата с Работна група
„Избори“.
Благодаря.
(Закрито в 18,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Стойка Белова
Нина Иванова

