ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 55
На 8 юли, четвъртък, 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 промяна в състава на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева и Ерхан Чаушев
4. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването.
Докладва: Любомир Георгиев
5. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладват: Цветозар Томов и Любомир Гаврилов
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Красимир Ципов
7. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладват: Любомир Георгиев и Красимир Ципов
8. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Любомир Георгиев
Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев и Цветанка
Георгиева
9. Разни.
Докладва: Любомир Георгиев
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ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВА: Георги Баханов.
Заседанието бе открито в 11,35 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председателя на Централната
избирателна комисия, господин Димитър Димитров – заместникпредседател на Централната избирателна комисия и госпожа Росица
Матева – заместник-председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме девет членове на Централната избирателна комисия.
Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Емил Войнов.
2. Медийни пакети с докладчик господин Димитър
Димитров.
3. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
докладва госпожа Йорданка Ганчева.
4. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването с докладчик господин Любомир Георгиев.
5. Доклад относно гласуване извън страната – докладчици:
Цветозар Томов и Любомир Гаврилов.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва господин
Красимир Ципов.
7. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели –
докладчик господин Любомир Георгиев.
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Колеги точка 8 отпада. Това, което колегата Гаврилов има
предвид по нея, отива в точка „Разни“.
Следва преномериране на точките.
8. Доклади по административни преписки – докладват:
Севинч Солакова, Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева.
9. Разни с докладчик Любомир Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Госпожо Председател, да ме включите в
точка трета: „Промени в състава на ОИК“.
Моля да ме включите и в точка осем: „Доклади по
административни преписки“.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме
включите в точка осем: „Доклади по административни преписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка седма:
„Проект на решение относно регистрация на наблюдатели на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
има ли? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен
ред с направените допълнения.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
Машинно гласуване. Заповядайте, господин Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11163/08.07.2021 г. Писмото е от „Информационно обслужване“ АД и
с него ни изпращат част от исканите документи във връзка с
удостоверяване на съответствието на новата партида машини, за
които вчера взехме решение да бъдат предоставени три броя на
Държавната агенция „Електронно управление“ АД, Българския
институт за стандартизация и Българския институт по метрология.
Тъй като документите бяха веднага изпратени на Българския
институт по метрология, моля за последващо одобрение на тяхното
изпращане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване по предложението на господин Войнов.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, от Районната
избирателна комисия – Пазарджик, съобщиха, че една от машините
за гласуване, които сме им предоставили – демонстрационни, е
повредена и имат желание да получат нова. Тъй като Централната
избирателна комисия има резервни машини, предлагам с протоколно
решение да одобрим предоставянето на една от машините на РИК –
Пазарджик, със съответния приемо-предавателен протокол.
Приемо-предавателният протокол предлагам да бъде
подписан от мен и от още един член на Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение на колегата Войнов, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е констативен
протокол с вх. № ЦИК-06-11-160/07.07.2021 г. във връзка с
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предадените на 6 юли 2021 г. от „Сиела Норма“ АД изходен код на
софтуерния инструмент за декриптиране на изходни файлове,
ръководство-документация за работа на софтуерни инструменти и
два криптографски материала, за които ви докладвах преди два дни.
Констативният протокол е подписан от експертите А.
К.
, Я.
Т.
и П.
Ж.
. Те констатират, че след като
дискът е отворен, е установено, че всички материали отговарят на
исканите от страна на Централната избирателна комисия. Докладвам
го за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-262/08.07.2021 г. от
„Сиела Норма“ АД, с което ни изпращат пълния транспортен и
логистичен план за РИК – 31, в страната, в това число транспортът
от централния склад до областните градове, от областните центрове
до избирателните секции, с имена на шофьори, техници, номера на
транспортни средства и часове за пристигане на машините в
секционните избирателни комисии. Този транспортен и логистичен
план е в моя папка, където има подпапка „Транспортен и логистичен
план“. Може да се запознаете, подробен е.
Предлагам да го одобрим и да изпратим този план на
Министерството на вътрешните работи и до всички Районни
избирателни комисии. Те са дадени по РИК-ове, така че за всяка
РИК е даден нейният план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, аз искам
време за запознаване с този план поне половин час и след това ще го
подложа на гласуване да се изпрати.
Имате ли други доклади?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Последният доклад е писмо с вх. № НС-0401-418/07.07.2021 г. от Министерството на външните работи и е в
отговор на наше писмо, с което поискахме график за предаване на
машините за гласуване на секционните избирателни комисии извън
страната. Информират ни само за секцията в Дубай, че ще се
осъществи към 16,00 ч. местно време. Предлагам да изпратим това
писмо на „Сиела Норма“ АД и да очакваме и останалите секции от
Министерството на външните работи.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
освен това за Дубай, имате и за избирателни секции в Турция. Ако
писмото не е стигнало до Вас, аз Ви предлагам в момента, в който
Ви го предоставят от деловодството и надявам се, това да стане
навреме, с едно писмо да се изпратят на вниманието на „Сиела
Норма“ АД.
Колеги, 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, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Давам думата на госпожа Ганчева по точка трета: „Проект
на решение относно промяна в състава на ОИК“.
Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви постъпили по
електронната поща преди няколко дни – вчера са пристигнали и в
оригинал, заявления за прекратяване на пълномощията като членове
на ОИК – Перущица, от господин Константин Вихров Витанов,
както и от госпожа Мария Асенова Витанова – Вълканова, с
вх. № МИ-06-346 и МИ-06-346-1, като ви предлагам проект на
решение въз основа на тези заявления. Има предложение на
политическите партии за нови членове. Окомплектовани са
преписките с всички необходими документи – да освободим като
председател на ОИК – Перущица, област Пловдив Костадин
Стефанов Томов със съответното ЕГН и да анулираме издаденото му
удостоверение. На негово място ще назначим за председател на ОИК
– Перущица, област Пловдив Ангел Атанасов Гегов със съответното
ЕГН.
Ще освободим като член на ОИК – Перущица, област
Пловдив, госпожа Ирина Вихрова Мишева със съответното ЕГН, ще
анулираме издаденото удостоверение и ще назначим на нейно място
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за член на ОИК – Перущица, област Пловдив, Радост Андонова
Кършалиева със съответното ЕГН.
Проектът на решение в този смисъл, колеги, съжалявам за
грешката. Обърках се, тъй като предложенията на политическите
партии са наименувани заявления и в двата случая.
Предлагам проектът на решение да е така, както го
докладвах. Моля да гласуваме този проект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение за ОИК – Перущица?
Подлагам на гласуване така представения проект на решение
от госпожа Ганчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 421-МИ от 8 юли 2021 г.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: В тази точка, госпожо Председател,
за сведение докладвам, че са постъпили предложения за
прекратяване пълномощията по лични причини на членове на ОИК –
Кресна. Към момента обаче преписката не е попълнена с оригинали,
предвид което не ви представям проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка трета,
заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, във вчерашна папка би
следвало да има проект на решение за промяна в състава на ОИК –
Исперих, област Разград.
Чрез ОИК – Исперих, в Централната избирателна комисия е
постъпило писмо с вх. № МИ-15-577/06.07.2021 г. от ОИК –
Исперих, заявление от Даниел Николов – член на ОИК, с което той
изявява желание да бъде освободен поради постъпване на
длъжностна работа и желае да бъде освободен.
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Предлагам проект на решение: Освобождава като член на
ОИК – Исперих, област Разград, Даниел Валериев Николов и
анулира издаденото му удостоверение.
Съответно да изпратим и до представляващия Коалиция
„БСП за България“, да го уведомим за нашето решение и в найкратък срок да предложи нов член за попълване на състава на ОИК –
Исперих, област Разград. Процедурата е стандартна и предлагам да
го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване проекта на решение и писмото до съответната
политическа сила.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 422-МИ от 8 юни 2021 г.
Продължаваме със следващите докладчици
Колега Гаврилов, в доклад „Гласуване извън страната“ имате
ли доклад?
Заповядайте по точка пета: „Доклад относно гласуване
извън страната“.
Точка 5. Доклад относно гласуване извън страната.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Докладвам грама, получена днес
чрез главния секретар на Министерството на външните работи. В
папка от днешна дата във вътрешната мрежа вх. № НС-04-01419/07.08.2021 г. ни информират за ситуацията в Австралия. Грамата
идва от Канбера и е в допълнение към предишни грами,
включително тези, за които на срещата тази сутрин говорихме с
Министерството на външните работи.
Посолството на Република България в Канбера прилага
писмо от изборен доброволец, с което ни уведомява, че не е
възможно да се върнат изборните книжа и да се предадат в
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дипломатическата мисия на Република България в Канбера, в
предвидения от Изборния кодекс срок поради скорошните и
извънредни мерки във връзка с COVID-19 – ограничават
придвижването на хора.
Преди имахме писмо в същия смисъл от Западна Австралия,
въобще ситуацията в Австралия в момента е доста трудна и ни
предупреждават, че няма да може да спазят закона и ни предлагат
следните две възможни решения.
Едното е да бъдат изпратени изборните документи, но не с
дипломатическа поща, а по обикновена поща.
Втората възможност е Централната избирателна комисия да
разреши да бъдат предадени по-късно, при първа възможност. Тоест
излизаме извън рамките на това, което допуска Изборният кодекс,
което предвижда, напомням, две седмици срок за предаване на
изборните книжа и с първата възможна дипломатическа поща, но не
повече от две седмици. Очаква се от нас да вземем решение по този
въпрос. Това е предложение на МВнР.
За момента не правя никакво предложение, защото не е
обсъждано в работна група какъв вариант ще предприемем. По мое
мнение предвид малкия брой избиратели в Австралия може би
вторият вариант е възможен. Все пак да изберем сигурността – подългият срок. Може би до двадесетина дни, максимум един месец,
ще могат да ги доставят до България. Това е, което искам да
докладвам по това писмо. Решението трябва да се вземе
предварително в работна група и след това да се гласува. Това е
моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев,
заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да уточним все пак ситуацията с думи
прости. Бърт, доколкото знам, има карантина и има строг режим.
Ние имаме там някъде си из пустинята, условно казано, секция. В
тази секция с машина ли ще се гласува или не?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Според мен там няма секция с
машина.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Няма секция с машина и имаме два
структурни елемента – предизборния ден, приключване на изборния
ден и изпращане на протоколите – оригиналните, след изборния ден,
нали така? Проблемът е дали книжата, само че проблемът е с
бюлетините вече, което не ни каза Външно, разбира се, но хайде.
Предложението, доколкото схващам, на Външно министерство е да
ни занимаят с проблема и ни казват: кажете какво да правим?
Непопълнените книжа общо взето няма никакво значение
освен избирателните списъци, където има едни имена все пак.
Според мен структурният елемент е с бюлетините – дали да вървят
бюлетините с обикновена поща, или да не вървят? Нали така? Това е
в предизборния ден.
След изборния ден, доколкото, явно чрез комуникационния
център ще имаме някакви връзки, и може да ги обработим със
защитени връзки според мен няма особена причина малко по-късно
да дойдат чрез дипломатическа поща всички тези попълнени вече
оригинални протоколи. Така ли е, господин Гаврилов? Само
изяснявам ситуацията за колегите.
С една дума въпросът е какво ще правим с бюлетините?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
Вие предложихте да се обсъди на работна група. Така или иначе те
ще бъдат предадени в ДКП, ще го обсъдим след изборния ден.
Имате ли друг доклад?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имам второ писмо с вх. № НС-23298/06.07.2021 г., което се намира в същата папка от вчерашния ден.
Писмото е от М.
Б.
от Виена, която поставя въпроси във
връзка с машинното гласуване и които са подходящи в рубриката
„Въпроси и отговори“, но, както казах, може би нямаме време в
момента да правим такава рубрика, предвид краткото време преди
изборите. Мога обаче да зачета въпросите, защото те са от общ
интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Днес програмата е
много натоварена. Ако е нещо много спешно, моля, докладвайте го.
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не е спешно, но все пак го
докладвам. Това са интересни въпроси около машинното гласуване и
за страната. Подготвил съм отговор.
Отговорът ми е следният: „Здравейте! Във връзка с Ваше
писмо от 6 юли 2021 г. бихме желали да дадем следните пояснения:
ако в СИК постъпи жалба, СИК се произнася с решение незабавно и
преди края на изборния ден решението се съобщава веднага на
жалбоподателя или на подалия сигнала съгласно чл. 108, ал. 7 от
Изборния кодекс“.
Това покрива по-голямата част от въпросите, които нямат
отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение на колегата Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Продължавам: „В случай, че
избирателят заснеме своя вот при гласуване с машина, неговият глас
не се анулира“.
РОСИЦА МАТЕВА: Не може да даваме такива указания.
Това означава, всеки да си снима. Как може такова нещо? Това е
незаконосъобразно.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Съгласен съм, но на какво правно
основание не е законосъобразно?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви.
И по докладите, когато е в отговор на запитвания, ще бъдат в
точка „Разни“. Много Ви моля! Имаме да вземаме много по-важни
решения в момента.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Гаврилов, не можем да
отговорим по този начин, защото варианти за заснемане има много.
Абсолютно е забранено избирателят да заснема вота си, независимо
по какъв начин гласува – дали с хартиена бюлетина, или с машина.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Кое не е вярно в това, което казвам,
тогава? Кое не е вярно? Аз не разбирам смисъла на Вашето
изказване.
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РОСИЦА МАТЕВА: Ако изчакате да довърша изказването
си, както би трябвало да се случва, щяхте да разберете. Отговорът
Ви не е верен и ще насочи избирателите към това, че могат да
снимат необезпокоявани вота си.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Съжалявам, не съм казал такова
нещо. Добре, тогава няма да чета по-нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
качен ли е отговорът Ви в мрежата?
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, извинявам се, че
си вземам думата сама.
Много моля да укажете на колегите, че писмо, което не е
качено в мрежата, няма да се докладва, за да можем да се запознаем
с текста.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Писмото е качено, отговорът не е
качен.
РОСИЦА МАТЕВА: Всички качваме проекта на отговор,
запознават се колегите и тогава коментираме. Слушаме литературно
четене 20 минути.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това е бележка, която не
съответства на Вашата позиция на заместник-председател. Аз не
правя литературно четене, госпожо Матева! Благодаря. Приключих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, много ви
моля! Всички като че ли сме изнервени колкото повече наближава
изборният ден. За да ни върви по-стегнато заседанието, моля всички
проекти, независимо дали са писма или проекти на решения, да са
видими във вътрешната мрежа, изготвени от докладчиците, за да
може всеки колега да се запознае, а не да четем на глас.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Господин Гаврилов, имам лично
обяснение по повод на Вашите изказвания, така че, ако обичате,
останете да го чуете.
Твърдението Ви, че не съм била в залата, не е вярно! Ние
бяхме с колегата Стойчева да отворим пликовете с протоколите КР
от гласуването в Благоевград, от СИК, за които взехме решение да
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бъде направено контролно преброяване на разписките. Колегата
Димитров също се присъедини, за да можем да свършим по-бързо,
тъй като имаше протоколно решение от онзи ден. Групата по
машинното гласуване, в която е и колегата Гаврилов, вчера не го е
направила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с точка шеста: „Доклади по дела, жалби и сигнали“.
Заповядайте, господин Ципов.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам ви Определение № 1454 от 7 юли на
Административен съд – Бургас. Производството е по дело,
образувано по жалба на Християн Митев, кандидат за народен
представител от Коалиция „Български патриоти – ВМРО, ВОЛЯ,
НФСБ“ против Решение № 370-НС на Централната избирателна
комисия, с което е отхвърлена жалбата на Христиан Митев срещу
Решение № 90-НС от 26 юни 2021 г. на Районна избирателна
комисия – Бургас.
Уважаеми колеги, няма да ви запознавам в конкретика и
детайли. Определението е, че оставя без разглеждане жалбата на
Христиан Радев Митев, кандидат за народен представител от
Коалиция БЪЛГАРСКИ патриоти – ВМРО, ВОЛЯ, НФСБ“, против
Решение № 370-НС на Централната избирателна комисия и че
прекратява производството по административно дело № 1768 от
2021 г. по описа на Административен съд – Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в тридневен срок от уведомяването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли беше
Вашият доклад?
Заповядайте, госпожо Матева, в точка шеста.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, докладвам ви
съобщение с вх. № МИ-08-8/1 от 7 юли 2021 г. от Софийски районен
съд от административно наказателен характер дело № 2872 от
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2021 г. Изпраща ни се препис от постановеното решение с № 201339-42 от 7 юни и тече срок за обжалване.
Отменя се Решение № 1721 на Централната избирателна
комисия от 28 февруари 2021 г. Ще го предоставя на юристите за
срока на обжалване – дали трябва да се обжалва.
Следващият подобен доклад е отново съобщение от
Софийски районен със с вх. № ЕП-08-161/1 от 7 юли 2021 г. от
административно наказателен характер дело № 14174 от 2019 г.
Отменя Решение 610-ЕП/14.08.2019 г. на Централната
избирателна комисия. Решението подлежи на обжалване – отново
към юристите за преценка.
Другото, което ви докладвам, е Решение № 8293 от 8 юли
2020 г. с вх. № НС-08-180/08.07.2021 г. То е образувано по жалба на
Р.
С.
срещу Решение № 379-НС от 3 юли и с това
решение на Върховния административен съд по административно
дело № 7030/2021 г. се отхвърля жалбата на Р.
С.
срещу
нашето решение.
Докладвам ви ги за сведение.
Следващото, което ви докладвам, е призовка от Софийски
районен съд с вх. № НС-08-189/07.07.2021 г., с което ни уведомява,
че от наказателно частен характер дело № 12049 от 2020 г. на СРС
Наказателно отделение 10-ти състав се изисква информация за лице
с посочени три имена и ЕГН дали е регистриран като кандидат за
народен представител във връзка с предстоящите на 11 юли избори.
Ако е така, да се представят съответните доказателства в съда. Ще
извърша проверка и ще ви предложа проект на решение.
Колеги, току-що ми донесоха Определение 8295 на
Върховния административен съд по административно дело 7071/
2021 г. Това дело е образувано във връзка с Определение 4989/
07.07.2021 г., постановено по административно дело 6541/2021 г. на
Административен съд – София град, с което, жалба с вх. № НС-1844/05.07.2021 г. на И. Петров от град София, лично и като
наблюдател на сдружение „Институт за социална интеграция“ е
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подадена против Решение 369-НС/02.07.2021 г. на Централната
избирателна комисия.
С това Определение на Административен съд – София град,
жалбата е изпратена по подсъдност на Върховния административен
съд. Върховният административен съд с определението, което ви
докладвам, повдига спор за подсъдност по жалбата и изпраща
делото на петчленен състав на Върховния административен съд за
определяне на компетентния съд и прекратява производството по
административно дело 7071/2021 г. Докладвам ви го за сведение.
Имам още доклади. Съобщение от Софийския районен съд –
Наказателна колегия, с което ни изпращат административна
преписка от наказателно административен характер дело 809/2020 г.
на 105-и състав. Явно преписката е приключена и е с вх. № МИ-081-2/07.07.2021 г.
По същия начин от Софийския районен съд с вх. № ЕП-08169/2 от 7 юли 2021 г. ни се връща преписката заедно с препис от
решение. Докладвам го отново за сведение.
Софийският районен съд с вх. № МИ-08-101/1 от 7 юли 2021
г. ни връща Решение № 1724 и цялата преписка от наказателно
административен характер дело 1436/2020 г. – за сведение.
Софийският районен съд с вх. № ЕП-08-36/2 от 7 юли 2021 г.
ни връща преписката, заедно с отменено решение. Докладвам отново
за сведение.
Софийският районен съд с вх. № ЕП-08-132/3 от 7 юли
2021 г. отново ни връща преписката заедно с препис от решение по
посочения от административен характер дело.
Последната такава е отново от Софийския районен съд.
С вх. № ЦИК-МИ-08-104/1 от 7 юли 2021 г. ни се връща
преписката, заедно с отмененото решение. Всички тези преписки ще
ги предоставя на юристите, които да ги прегледат и да ни
информират какво се е случило с тях и има ли нужда от последващи
действия от Централната избирателна комисия. В тази точка това е
моят доклад.
Заповядайте, колега Стойчева в същата точка.

16
СИЛВИЯ
СТОЙЧЕВА:
Благодаря,
госпожо
председателстваща.
Колеги, с вх. № НС-22-14-99/4 от 6 юли 2021 г. е постъпила
жалба от С.
Р.
против незаконосъобразно допуснати
партии в изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли
2021 г., участвали в 45-то Народно събрание, чийто мандат беше
преустановен с Указ на Президента на Република България.
Има приложено към жалбата съгласувателно писмо за
провеждане на политическо, социално събитие в периода от 21 май
до 21 юни 2021 г. Докладвам тази жалба за сведение на Комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка седма: Проекти на решения относно
регистрация на наблюдатели. Заповядайте, господин Ципов.
Точка 7. Проекти на решения относно регистрация на
наблюдатели.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Първо, в моя папка от днес има проект относно регистрация
на наблюдатели от сдружение „Демокрация и законност“ за участие
в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 3-2/07.07.2021 г. от сдружение
„Демокрация и законност“, подписано от представляващия
Цветелина
Иванова
Пенева,
българска
неправителствена
организация за участие в изборите за народни представители на
11 юли 2021 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от
представляващия Цветелина Иванова Пенева, в полза на
4 упълномощени представители на сдружение „Демокрация и
законност“; списък с имената и единния граждански номер на
упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в excel формат; декларации
по образец – 4 броя.
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В заявлението е и списъкът на упълномощените лица,
предложени за регистрация като наблюдатели.
На 07.07.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща
писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената
проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като
наблюдатели от сдружението.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията всичките лица отговарят
на изискванията на Изборния кодекс.
Предлагам на вашето внимание следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира
като
наблюдатели
4
упълномощени
представители на сдружение „Демокрация и законност“, както
следва – има списък с имена и съответните ЕГН.
„Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за
публикуване и да им бъдат издадени удостоверения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване така представения проект на решение.
Моля, с вдигане на ръка да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 423-НС от 8 юли 2021 г.
Продължете със следващия проект, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Отново в моя папка от днес има проект на решение относно
регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална
интеграция“ за участие в изборите за народни представители.
Постъпило е заявление с вх. № 6-6/06.07.2021 г. от
сдружението, регистрирано с Решение на ЦИК № 200-НС от
09.06.2021 г. като българска неправителствена организация за
участие с наблюдатели в страната в изборите за народни
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представители на 11 юли 2021 г., подписано от представляващия
Катя Колева Келевска, чрез Стоянка Иванова Балова.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Катя Колева
Келевска – председател на Управителния съвет, в полза на 31 лица –
упълномощени представители на сдружението; имената и единните
граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в
изборите, като списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в excel формат. Има
приложени 31 броя декларации.
На 7 юли 2021 г. в Централната избирателна комисия е
получено по електронната поща писмо от „Информационно
обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да
бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението.
Проверката на лицата установява, че към датата на
регистрацията 25 от лицата отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, включително и на т. 21 от Раздел ІІІ на Решение № 82-НС от
21 май 2021 г. на Централната избирателна комисия, а за 6 лица са
установени несъответствия.
Колеги, с оглед на това предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира като наблюдатели двадесет и пет упълномощени
представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за
страната, както следва – има приложен списък с лицата и
съответните ЕГН-та.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, има ли някакви коментари по така направеното
предложение?
Ако няма, предлагам с вдигане на ръка да гласуваме.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева);
против – няма.
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Решението е № 424-НС от 8 юли 2021 г.
Имате думата за следващия проект.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря.
Отново в моя папка от днес ще видите проект на решение
относно регистрация на наблюдатели от сдружение „Зона за
трансатлантически просперитет – Наблюдателна мисия, България“
за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 4-6/07.07.2021 г. от
сдружението, регистрирано с Решение на Централната избирателна
комисия № 203-НС от 09.06.2021 г. като българска неправителствена
организация за участие с наблюдатели в изборите. Заявлението е
подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Константина
Стефанова Кипрова – председател на Управителния съвет, в полза на
4 упълномощени представители на сдружението. Има списък с
имената и единните граждански номера на упълномощените лица за
наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на
технически носител в excel формат. Има и четири декларации по
образец.
В заявлението и в списъка на упълномощените лица са
предложени за регистрация като наблюдатели 4 лица в страната.
На 7 юли 2021 г. в Централната избирателна комисия е
получено по електронната поща писмо от „Информационно
обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да
бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията всички 4 лица отговарят
на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от
21.05.2021 г. на Централната избирателна комисия.
С оглед на това предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ
Регистрира
като
наблюдатели
4
упълномощени
представители на сдружение „Зона за трансатлантически
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просперитет – Наблюдателна мисия, България“ в страната, както
следва – има приложен списък за четирите имена със съответните
ЕГН-та.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения.“
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, имате ли някакви мнения по предложеното решение?
Моля, с вдигане на ръка да гласуваме това предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 425-НС от 8 юли 2021 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Уважаеми колеги, следващият доклад
е отново проект на решение относно регистрация на наблюдатели от
сдружение „Младежи за Балканите“ за участие с наблюдатели в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 23-2/07.07.2021 г. от
сдружението, регистрирано с Решение на Централната избирателна
комисия под № 361-НС от 2 юли 2021 г. като българска
неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната
в изборите, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез
упълномощения представител Николай Димитров Гергинов.
Към заявлението са приложени: пълномощно от Емануела
Димитрова Христова в полза на Николай Димитров Гергинов;
пълномощно от Емануела Димитрова Христова в полза на 33 лица –
представители на сдружението; декларации по – 33 броя; списък с
имената и единните граждански номера на изрично упълномощените
от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като
наблюдатели за страната в изборите за народни представители на
11 юли 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в
електронен вид на технически носител в excel формат.
На 7 юли 2021 г. в Централната избирателна комисия е
получено по електронната поща писмо от „Информационно
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обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да
бъдат регистрирани като наблюдатели.
Проверката на лицата установява, че към датата на
регистрацията 32 лица отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, а за 1 лице е установено несъответствие.
С оглед на това предлагам следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира
като
наблюдатели
32
упълномощени
представители на сдружение „Младежи за Балканите“, както следва
– има списък с имената и съответните единни граждански номера.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение имате ли въпроси? Няма.
Подлагам на гласуване проекта на решение за регистрацията
но сдружение „Младежи за Балканите“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 426-НС от 8 юли 2021 г.
Продължете, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, отново в моя папка има проект
на решение относно регистрация на наблюдатели от сдружение
„Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“
(ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 11 юли
2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 8-6/07.07.2021 г. от
сдружението, подписано от представляващия Михаил Стоянов
Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова.
Сдружението е регистрирано с Решение № 227-НС от
13.06.2021 г. на Централната избирателна комисия като българска
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неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г.
Към заявлението са приложени: пълномощно от
представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда
Богомилова Гологанова; пълномощно от представляващия Михаил
Стоянов Мирчев, в полза на 103 лица, упълномощени представители
на сдружението.
Има приложен списък с имената и единния граждански номер
на упълномощените лица, има и декларации по образец – 103 броя.
На 7 юли 2021 г. в Централната избирателна комисия е
получено по електронната поща писмо от „Информационно
обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да
бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението.
Проверката на лицата от приложения към заявлението списък
установява, че към датата на регистрацията 91 лица отговарят на
изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 82-НС та
Централната избирателна комисия, а за 12 лица са установени
несъответствия.
Предлага на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ:
Регистрира
като
наблюдатели
91
упълномощени
представители на сдружение ГИСДИ, както следва – има списък с
имената и единните граждански номера.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева);
против – няма.
Решението е № 427-НС от 8 юли 2021 г.
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КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, последният проект на решение
отново е в моя папка от днес относно регистрация на наблюдатели
от СНЦ „Истината за Стара Загора“ за участие в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № 24-2/07.07.2021 г. от
сдружението, представлявано от Янко Георгиев Янков,
регистрирано с Решение № 367-НС от 2 юли 2021 г. като българска
неправителствена организация за участие в изборите.
Към заявлението има приложени: пълномощно от Янко
Георгиев Янков, в полза на 31 лица – представители на сдружението;
списък с имената и единните граждански номера на изрично
упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани
като наблюдатели за страната в изборите, като списъкът е
представен на хартиен носител и в електронен вид на технически
носител в excel формат. Има приложени 31 броя декларации по
образец. В заявлението и в списъка на упълномощените лица са
предложени за регистрация като наблюдатели в страната 31 лица.
На 7 юли 2021 г. в Централната избирателна комисия е
получено по електронната поща писмо от „Информационно
обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да
бъдат регистрирани като наблюдатели.
Проверката установява, че към датата на регистрацията
30 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение
№ 82-НС на Централната избирателна комисия, а за 1 лице е
установено несъответствие.
С оглед на това предлагам на вниманието ви следното
„РЕШЕНИЕ
Регистрира
като
наблюдатели
30
упълномощени
представители на сдружение с нестопанска цел „Истината за Стара
Загора“, както следва – има приложен списък с имената и
съответните ЕГН-та.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния
регистър и да им бъдат издадени удостоверения“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване проекта на решение относно регистрация на
наблюдатели от СНЦ „Истината за Стара Загора“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 428-НС от 8 юли 2021 г.
Ще се върнем след малко в тази точка, колега Димитров.
Сега в точка осма: „Доклади по административни преписки“
давам думата на госпожа Матева.
Точка 8. Доклади по административни преписки.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, във вътрешната мрежа има отделна папка
„Протоколи по Решение № 385-МИ на Централната избирателна
комисия“. Това са сканирани и качени всичките протоколи КР от
секционните избирателни комисии, които ние определихме с
Решение № 385, да извършат контролно преброяване от балотажа на
частичните местни избори в община Благоевград и в село Ясен.
Както казах преди малко, с колегите Стойчева и Димитров
отворихме всички пликове и направихме сравнение. Както виждате,
разпечатан е резултатът от числовите данни от машинното
гласуване, качен е на нашата интернет страница за всяка секционна
избирателна комисия и за всяка машина, когато в някои от
секционните комисии има две машини. Качен е този резултат от
числовите данни, както и протокол КР, който е съставен от
секционните избирателни комисии след преброяване на контролните
разписки и в изпълнени на нашето решение.
Това, което установихме с колегите, е следното: всички
контролни преброявания установяват същият резултат като
установеният от разпечатаните протоколи от машинното гласуване.
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Мисля, че има допуснати грешки в четири или пет секционни
комисии при попълване на резултатите в т. 1, 2 и 3 от протокола, а
именно: брой на контролните разписки, брой на действителните
гласове, подадени по кандидатски листи, партии, коалиции и
инициативни комитети и брой на действителните гласове, с които е
отбелязан вот „не подкрепям никого“, като грешката се състои в
това, че там, където има по няколко гласа за „не подкрепям никого“,
те не са извадени от броя действителни гласове, а всъщност броят
действителни гласове в подадените кандидатски листи на парти и
коалиции е равен на броя на контролните разписки, което, очевидно,
говори за допусната техническа грешка.
В една от секционните комисии в Ясен са имали две машини,
но беше съставен един протокол КР. Явно са преброени контролните
разписки и от двете машини и са съставили един протокол КР. На
едно място установихме, че резултатите на двамата кандидати – на
Илко Стоянов и на Румен Томов, са разменени, обърнати са им
местата, но иначе съвпадат.
След като се запознаете с всичко това, моето предложение е
да качим сканираните протоколи КР на интернет страницата към
секциите, в които беше извършена проверката.
Другият вариант, за да е по-лесно на хората, които се
интересуват, да ги качим отделно като информация, за да могат да се
виждат – на отделно място „контролно преброяване на резултатите в
частичните местни избори“. Може би като отделен булет в
„Частични местни избори“. Сигурно е хубаво да ги качим, както са
качени при нас, заедно с числовите данни и с контролните разписки.
Който иска, ще си отиде на резултати от „Частични избори“, за да се
увери, че това, което сме качили, е вярно.
Предлагам ви да вземем такова протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Има ли я тази информация, качена
на интернет страницата на Централната избирателна комисия?
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: На интернет
страницата на Централната избирателна комисия в секция
„Резултати“ са качени протоколите от числовите данни, но
преброяването на контролните разписки не е качено.
Като част от изборните резултати са си в секция „Резултати“.
Преброяването на контролните разписки е контролно и ще се качи
на интернет страницата на Централната избирателна комисия, но на
друго място. Контролните разписки са контролни.
След една година ще бъде в „Архив“, така че от „Архив“ ще
може да бъде извлечена тази информация от всичко, което е
публикувано на интернет страницата на Централната избирателна
комисия.
РОСИЦА МАТЕВА: Моето предложение е – в момента
гледам страницата на Централната избирателна комисия, в
„Частични избори“ най-отдолу е булет „Архив“, след това е
„Резултати“, между „Резултати“ и „Архив“ да се създаде булет
„Преброяване на контролни разписки“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
друго предложение?
Подлагам на гласуване предложението на госпожа Матева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Мисля, че този пилотен проект за броене
и контролни разписки, включително и контрол какво става между
числовите данни и какво пише в разписките, даде достатъчно
информация.
Затова е моето предложение: нека да вземем вече и
решението за преброяване на контролните разписки за 11 юли, и то
пак в същите математически изчисления и модели за обемна
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извадка. Добре е да го публикуваме преди изборите, за да знаят
секционните комисии какво ще правят. Това ми е идеята.
Не искам да се обсъжда, казвам само да имаме едно такова
решение предварително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По точка втора:
„Медийни пакети“. Заповядайте, господин Димитров.
Точка 2. Медийни пакети.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам само две преписки. Първата е
с вх. № НС-24-470/08.07.2021 г. и това е договорът между
възложителя – патриотичната коалиция и в-к „24 часа“ на стойност
7021, 050 лв., с което ще се изчерпи медийният пакет.
Предлагам да го одобрим с протоколно решение и утре да си
публикуват едната страница и половина – колкото струва, както е
описано в договора. Утре в-к „24 часа“ ще финишират вероятно с
такова предизборно послание.
Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобряването на този договор.
Моля, процедура по гласуване с вдигане на ръка.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Продължете, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Второто предложение представлява
две стъпки. Едното е запитване, което вчера е било депозирано в
пощата и е получило вх. № НС-24-468/07.02021 г. Запитването е от
„Евроком“ по повод на получена заявка от ПП „България на труда и
разума“ за 522 лв. Някакви две съобщения.
Моля да го гласуваме с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобряването на това запитване с вдигане на ръка.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Преминавам веднага към същата
преписка с вх. № НС-24-471/08.07.2021 г., предлагам да одобрим
договор между „Евроком“ и „България на труда и разума“.
Стойността е същата, която току-що одобрихме – 552 лв. Вчера са
направили запитване, днес са донесли договора.
Предлагам да одобрим този договор. Това е остатъчна сума
към пакета им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобряването на този договор с вдигане на ръка.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Продължаваме
с
точка
девета:
„Доклади
по
административни преписки“. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
приетия пропускателен режим към Оперативен план с Решение
№ 405-НС от 5 юли 2021 г. предлагам да изпратим до главния
секретар на Народното събрание и до сектор НСО този
пропускателен режим, за да се има предвид от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване с вдигане на ръка това предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Отново във връзка с приетия
Оперативен план до изпълнителния директор на „Информационно
обслужване“ АД, за да създаде необходимата организация в
предвидените часове по Оперативния план. В платформата да се
публикува информация за откриването на изборния ден, за броя на
гласувалите, за закриването на изборния ден и информация за
секциите, в които гласуването продължава след 20,00 ч. За тази
информация ще търсим съдействието на тази електронна платформа
за своевременно събиране и публикуване на нашата страница.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване с вдигане на ръка изпращането на това писмо.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с вчерашното писмо, с
което бяха представени образци на баджовете, както ви информирах
– те бяха представени и отпечатани при директора на дирекция
„Администрация“, за експертите към изчислителния пункт към
Централната избирателна комисия. В писмо с вх. № НС-00-687 се
отразява, че те вече са предоставени в Централната избирателна
комисия.
Предлагам ви с протоколно решение да одобрим след
получаване на информацията въз основа на извършена проверка в
Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Министерството на
вътрешните работи на списъка с експертите. Баджовете да бъдат
подпечатани за лицата, за които не са установени проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение с вдигане на ръка.
Моля, който е съгласен, да гласува.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Разбира се, за всеки пост ще бъдат
подготвени списъци и предоставени с официално писмо въз основа
на протоколно решение на Централната избирателна комисия на
съответните постове, както са одобрени към Оперативния план.
Докладвам ви за сведение получен график за дежурства на
служители от Дирекция „Информационни и комуникационни
системи“ за периода на приемането на документите от районните
избирателни комисии. Да се предостави на директора на дирекция
„Администрация“. Имаме протоколно решение за изготвяне на
проекти на граждански договори с всички служители от Народното
събрание, които подпомагат дейността на Централната избирателна
комисия.
Докладвам ви писмо от РИК – Хасково, които молят за
разрешение да бъдат изработени допълнително десет броя печати за
Районната избирателна комисия. Мотивират своето искане.
Предлагам ви с писмо да ги уведомим, че въз основа на тяхното
мотивирано искане с наше протоколно решение сме разрешили
изработването на допълнително десет броя печати за РИК – Хасково.
Моля да гласуваме проекта на писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Който е за, моля с вдигане на ръка.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева); против – няма.
Определям колегата Димитров да води заседанието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря Ви, госпожо Председател.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви за сведение
писмо от областния управител на Област Габрово. Уведомяват ни,
включително прилагат копие от заповедта на областния управител,
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за определяне на помещение за изчислителен пункт към Районната
избирателна комисия. За сведение ви докладвам писма, които сме
получили от общински администрации, може би има и от областни
администрации.
Вчера въз основа на телефонно обаждане още преди 9,00 ч.
установихме, че към Решение № 405 вместо оперативният план е
публикувано самото решение. Поправихме тази грешка – ние сме
изпратили както решението, така и Оперативният план за
публикуване. Само за сведение ви докладвам и получени писма по
електронната поща от общински администрации.
От един технически екип – не мога да установя в коя община
или област, сме получили писмо с искане Централната избирателна
комисия да приеме решение относно начина на сгъване на
хартиената бюлетина, поставяне на печати и откъсване на полето с
номера при гласуване в изборите за народни представители, както и
за изключване на заснемащи устройства в изборните помещения.
Докладвам ви го за сведение и запознаване. Писмото ще се
предостави на ръководителя на работна група „Принципни
решения“.
Докладвам ви за сведение писма, които сме получили от
областни администрации. От областна администрация Плевен ни
информират, че в деня на получаване на бюлетините на адреса за
доставка в областния център е създадена организация по
предварително подготвени графици за предаването им на
единадесетте общини в изборния район, за което прилагат и
заверени копия от приемо-предавателните протоколи. Докладвам ви
го за сведение. По този начин в областната администрация не са
оставени бюлетини за съхранение.
Областният управител на Област Враца също ни уведомява,
че получените в областната администрация бюлетини са предадени
на общинските администрации. За предаването са съставени приемопредавателни протоколи.
От областна администрация Велико Търново ни уведомяват,
че и в Област Велико Търново са предадени хартиените бюлетини на
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десетте общини на територията на област Велико Търново,
съответно на изборния район.
Областният управител на област Хасково ни уведомява, че
хартиените бюлетини са предадени на общинските администрации в
областта.
От Област Търговище и Област Стара Загора сме получили
информация – писмо от съответните областни управители, че са
доставени бюлетините на адресите за доставка. Явно на този етап ще
се съхраняват в областните администрации. На този етап
приключвам, следобед ще продължа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, в точката „Доклади по административни преписки“ имаме
двама записани докладчици – колегата Чаушев и Георгиева.
Добавяме и госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Още една молба, господин
председателстващ. Ако може и в точка „Гласуване извън страната“
да бъда включена.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имаме такава точка, просто Ви добавям.
Продължаваме с господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Разград, за проведено
дежурство на 29 юни 2021 г. от председателя във връзка с
прекратяване пълномощията на съответни общински съветници. Тя е
присъствала и участвала в сесията на общинския съвет – Разград, по
отношение на две, три решения по съответните назначавания на
общински съветници, полагане на клетва.
По преписката има контролен лист и счетоводна справка.
Предлагам да се одобри изплащането на възнаграждение в размер на
63,084 лв. с осигуровките.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, чухте предложението на господин Чаушев.
Подлагам на гласуване протоколно решение за одобрение
изплащането на тази сума.
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Гласуваме с вдигане на ръка.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
Друга преписка имате ли, господин Чаушев? Добре.
Госпожо Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-05-155/07.07.2021 г., постъпило в Централната
избирателна комисия от областния управител на Област Смолян, с
което той ни изпраща сигнал от С.
Д.
, в което се
съдържат твърдения за злоупотреба с власт и оказване на
политически натиск с цел гласуване за определена политическа сила.
Писмото е изпратено до Районна прокуратура – Смолян,
Окръжна прокуратура – Смолян, директора на Южноцентрално
предприятие Смолян, директора на РДВР – Смолян, министъра на
вътрешните работи и до Централната избирателна комисия. Поради
тази причина не ви предлагам да го препратим по компетентност, а
го докладвам за сведение на членовете на Централната избирателна
комисия.
Докладвам още едно писмо от омбудсмана на Републиката,
постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № НС-23516/07.07.2021 г., с което сме уведомени, че в Институцията на
омбудсмана е постъпила жалба, която е изпратена и до Централната
избирателна комисия, във връзка с проблеми, които срещат част от
възрастни избиратели. По същество жалбата е въпроси, свързани с
начина на гласуване.
Подготвила съм отговор, който може да видите в моя папка
от днешна дата, с което информираме омбудсмана на Републиката,
че същата жалба е постъпила в Централната избирателна комисия,
посочваме входящия номер и указваме, че на лицето е отговорено с
писмо, изпратено на 30 юни 2021 г. Ако нямате възражения,
предлагам ви да гласуваме отговора до омбудсмана.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, имате думата за коментари по това писмо.
Ако няма коментари, предлагам да одобрим с протоколно
решение съдържанието на писмото и да го изпратим на омбудсмана.
Гласуваме с вдигане на ръка.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
В списъка следва госпожа Стоянова, която пожела да
докладва в тази точка.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, исках да ви
докладвам нещо, което вчера не остана време да обсъдим.
От РИК – 2, съобщиха, че има три секции в община Айтос
към Изборен район – 2, в които по списък избирателите са над 299.
Секциите са доста големи, но там информацията не ни е подадена от
ГРАО коректно и ние тези секции изобщо не сме ги включили в
списъка на секциите, които да получат машина.
Към настоящия момент фактическото положение е такова, че
в тези три секции – 48, 49 и 50 и в две села до Айтос реално ще се
проведе гласуване с хартиена бюлетина. Въпросът ми е в тази
хипотеза какво би могло да се направи? Аз лично не знам. От
„Информационно обслужване“ АД също зададоха такъв въпрос,
защото пък те трябва да си подготвят номенклатурите във връзка с
гласуването. Ако ще се предвиждат действия по осигуряването на
машини, „Информационно обслужване“ АД трябва да знаят, за да
преценят дали е възможно да извършат съответните настройки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В
тази точка доклади имат госпожа Ганчева и господин Георгиев.
Когато председателят е тук, ще се върнем към доклада Ви.
ЕЛКА СТОЯНОВА: В такъв случай докладвам ви го за
сведение. Ще го обсъждаме по-късно.
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Пак във Втори изборен район по повод заличения кандидат
следва ли да предприемаме нещо друго, след като вчера сме подали
заявление?
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз
подозирам, извинявам се, че си давам думата, тъй като това са трите
последни секции, че по някакъв начин са отрязани. Нещо такова
има, защото там списъкът е съкратен. Това са последните три секции
в Айтос. Причината е някаква техническа, друга логика няма.
Колеги, тъй като по предходния доклад на госпожа Стоянова
не взехме решение, да вземем решение за писмото до ГРАО, в което
да се обясни ситуацията с 48, 49 и 50 секция.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Ако не възразявате, мисля да възложим
на РИК – 2, да изискат информацията, защото това е информацията,
подадена от териториалната структура на ГРАО най-вероятно и РИК
да ни уведоми в най-кратки срокове какво е констатирано и как
стоят нещата, за да можем ние междувременно да действаме по
другата част.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, в момента е 13,40 ч. Следващата среща е в 15,00 ч. в зала 1,
където ще се видим с Мисията на ОССЕ.
Прекратявам тази част от заседанието. Следващото заседание
ще бъде след 17,30 ч. Благодаря ви, колеги.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на ЦИК. В залата сме 10 членове на Комисията.
Заседанието продължава със закъснение, предвид продължилите
срещи в днешния ден с мисията на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа и срещата на ръководството на ЦИК в
Министерския съвет.
Продължаваме с първа точка.
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Точка 1. Машинно гласуване.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, преди малко получихме от „Сиела Норма”
32 флаш памети, форматирани с утвърдения формат на данните,
съгласуван с преброителя „Информационно обслужване”. Следва да
ги предадем на „Информационно обслужване” (ИО), за да бъде
проверено дали са форматирани в определения формат. Предлагам
преди това да дадем тези флаш памети на нашия технически екип,
който да ги презапише и провери, след което да ги предадем на ИО.
Предлагам един комплект смарт карти, предадени от „Сиела Норма”,
за секции от 24 РИК, които се нуждаят от преконфигурация, да
предадем и този комплект на ИО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тези USB
носители с кандидатските листи са с формàта на данните за всеки
район.
По предложението на колегата Войнов, заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, доколкото схванах идеята, 32
броя флашки със снето съдържание да се предадат на ИО. Дотук –
добре. Експертът да напише протокол какво е установил от тези 32
флашки, внася го в ЦИК, ЦИК го праща там, където трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Доколкото разбрах
от предложението на колегата Войнов, той ще ме коригира, ако
греша, това са 32 флашки с резултатните файлове за всеки изборен
район, които са предадени на ЦИК с приемо-предавателен протокол
(ППП) и ние, след като презапишем, за да има резервно копие за
ЦИК, ще ги предадем с ППП на ИО.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И чух, че това ще се извърши от един
експерт, нали така? И аз питам тъкмо това, за което сто пъти съм
говорил, че всички действия трябва да се протоколират. Като го
презапише, да каже и опише какво е презаписал и дали това, което е
презаписал, отговаря на това, което се иска, да го вкара в ЦИК с
протокол, а после ЦИК да поиска протокол, защото очевидно член
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на ЦИК няма да го направи, ... Идеята ми е дали междинно звено
трябва да носи отговорност за действия, които ни мъчат. Кое е
сложното тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега
Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм това, което докладвах, да се
допълни да искаме от експертите, след като установят съдържанието
на флашката, да направят един констативен протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги,
във връзка с предложението на колегата Войнов подлагам на
гласуване предоставените 32 USB носителя, получени с ППП от
„Сиела Норма”, да бъдат предоставени на ИО, за да тестват
резултатните файлове. Преди това бъдат предоставени на IT
експертите, които подпомагат дейността на ЦИК, да направят
резервно копие за ЦИК и съставят констативен протокол, който да
бъде предоставен на вниманието на ЦИК. Моля, процедура по
гласуване
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11164 от 8.07.2021 г. от ИО. С него ни изпращат последния документ,
необходим за удостоверяване на съответствието на последната
партида от 1637 машини, а именно документ от „Смартматик”, че
тези 1637 машини са идентични с доставените 9600 машини. Поради
спешността документът беше изпратен на Българския институт по
метрология, поради което моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с изпратеното писмо моля за последващо одобрение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Връщам на доклад писмо с вх. № ЦИК-0611-262 от 8.07.2021 г. от „Сиела Норма”. С него ни изпращат пълния
транспортен и логистичен план за всичките 31 РИК в страната, в
това число транспорта от централния склад до областните градове,
от областните центрове до избирателните секции с имената на
шофьори, техници, номерата на транспортните средства и часовете
за пристигане на машините. Докладвах го сутринта за запознаване.
Намира се в моя папка, в подпапка „Транспортен и логистичен
план”. Ако сте се запознали, моля да го одобрим и изпратим на МВР
и на всички РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № НС-00-691 от
7.07.2021 г. от ИО, с което ни изпращат допълнителен списък от
осем оператори, за които е необходим достъп до изчислителния
пункт във връзка с изборите. Предлагам да изпратим писмо до МВР
и ДАНС за проверка на тези осем лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за изпращане на това писмо да бъде
извършена проверка на тези осем лица.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01-418В от 8.07.2021 г. от Министерството на външните работи. С него ни
изпращат графика за предаване на машините на СИК в 17
европейски държави. Предлагам да изпратим писмото на „Сиела
Норма”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение, както и да вземем принципно
решение постъпващи такива графици от МВнР относно
избирателните секции в чужбина да бъдат изпращани незабавно към
„Сиела Норма”. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева),
против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам за запознаване писмо с
вх. № НС-00-690 от 7.07.2021 г. от ИО във връзка с проведената
среща в ЦИК на 30.06.2021 г., на която беше направена
демонстрация на софтуера за компютърната обработка на
резултатите от изборите на 11 юли. Приложено ни изпращат
обобщена информация по поставените на срещата въпроси и
предложения. Молят да получат официално становище от ЦИК, така
че всички публикувани данни да бъдат отразени максимално
коректно в интернет страницата на ЦИК. Пак повтарям: предлагам
да се запознаете с вх. № НС-00-690 и в утрешното заседание
евентуално да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: ИО трябва да ни даде становище за
файловете и съвместимостта на тези файлове със съответната база
данни в ЦИК, било то чрез или без флашка. Това е важният въпрос, а
не публикуване на данни. Все едно към момента не знаем как тези
файлове, получавани от нашата мила планета, ще бъдат вкарвани,
декодирани във флашки, съответно предавани на ДАНС чрез ЦИК,
разбира се. Да не се занимаваме с дреболии. Може би е добре утре
на обсъждането да си видим съществения проблем. И е добре ИО да
пишат, че присъстваха на среща с ДАНС, за да ни се представи
презентация с блок-схема за предаване на информация от всички
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СИК-ове в чужбина. Да обърнем внимание на информацията, но че
пак подават частична информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, както днес посочих,
правя едно предложение с цел гарантиране сигурността на вота на
избирателите при машинното гласуване. Предвид на това, че почти
изцяло се гласува машинно в цялата страна и в много секции извън
страната, правя предложение да се изиска на електронен носител
предварителното съдържание на целия масив от машините за
гласуване, и то да се изиска от доставчика на машините по
отношение на конфигурацията, конфигурирането на софтуера за
гласуване, служебните номера на картите, с които ще се гласува, и
оторизация, съдържание, паметите, конфигурираните в тях флаш
памети, които съдържат резултатите от гласуването както в
страната, така и в чужбина. Това нещо да бъде презентирано пред
ЦИК, да бъде представено – всички тези неща, които изброих, преди
стартиране на целия процес.
Правя това предложение с цел да се избегнат технически
грешки, които бяха наблюдавани при предишните избори за 45-ото
Народно събрание. Това е предложението ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Баханов, не
можах да разбера технически това предложение. Как предлагате това
да се организира и как предлагате това да се случи? Не го разбирам
от техническа страна. Какво означава точно това?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Имаме консултанти в ЦИК, IT
специалисти, които могат да го разяснят и което беше правено както
за европейските, така и пред последните избори в петъчния ден
преди изборите, за да може ЦИК да получи информация и тя поне за
себе си да бъде сигурна, а и обществото да бъде сигурно в
гарантиране сигурността на машинния вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: След като е правено
в петъчния ден, може ли да кажете къде се намира информация за
това събитие, за да се запозная, защото в момента за мен това е нещо
ново.
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Очевидно IT експертите ще подпомогнат. Ще подложа на
гласуване Вашето предложение, но ще помоля да организирате
неговото провеждане, ако има решение на ЦИК.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Бих искала да попитам: в какво се
изразява това събиране на данни, кой ги прави, как технически е
направено на изборите за Европейски парламент през 2019 г. и на
изборите на 4.04.2021 г. за Народно събрание? Как се случва на
практика това?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Тук има колеги от предходната
комисия, които могат да потвърдят, че това нещо е правено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не поставям под
съмнение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Отново приоритетно давате думата на отделни колеги,
въпреки че някои от нас вдигат ръка доста отдавна. Не знам защо
след колегата Матева трябваше да ми давате думата, но Ваша е
преценката, не оспорвам.
Колеги, слушайки и докладите по машинното гласуване,
слушайки, възприемайки и гласувайки за протоколното решение,
което приехме преди малко по доклада на колегата Войнов, с оглед
на това, че резултатните файлове (не претендирам да се изказвам
правилно технически, но мисля, че ще бъда достатъчно ясна и ще
обясня какво бих предложила да помислим), ще ги запишем с
помощта на нашето техническо звено или специалисти консултанти,
те ще ни направят доклад и ще ни го представят преди предаването
на преброителя. Да, безспорно е, че машинно гласуване в такива
мащаби има за първи път. Безспорно обаче, както тук се каза, ЦИК, а
и моето лично мнение е такова, че трябва да всява доверие в
процеса. Затова бих предложила и моля да го подложите на
гласуване, не знам дали като допълнение или анблок, ако колегата
Баханов не възразява, с присъствието на наблюдатели, както и
законодателят въведе с последните изменения с оглед гарантиране
на прозрачност и сигурност в процеса, да се разработи контрол
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върху определени – не мога да кажа колко, защото нямам тези
познания, разчитам наистина на нашето техническо звено и
консултанти, които ползваме за предстоящото машинно гласуване с
оглед обезпечаване на нормалния процес, върху някаква контролна
извадка да направим в присъствието на наблюдатели контрол върху
флашките, преди да бъде въведено в РИК или при повторното
въвеждане в ЦИК, сравняване на съдържанието на данните от
флашките преди въвеждането им в изчислителните пунктове, било
то РИК или ЦИК, след това с данните от протоколите, включително
и разписките.
Давам го като идея. Мисля, че това ще обезпечи и ще бъде
полезно за доверието и сигурността в машинното гласуване, още
повече, знаете и много от нас сме присъствали на международни
форуми, непрекъснато следим събитията, част сме от такива,
участваме в две международни организации: сигурността и
доверието в системата е най-важно в произвеждането на изборния
процес. Преди малко ние самите приехме подобни протоколни
решения и за частичните избори като вид контрол, оповестихме го
дори пред международните наблюдатели, проверихме и 32 секции,
на 100 % са резултатите.
Аз предлагам това да бъде обсъдено. Естествено, технически
няма да приема да ми възложите да го организирам, защото считам,
че ЦИК си нае специалисти. Тези специалисти трябва да съдействат
в рамките на договорите и в рамките на плащането по тях.
Благодаря.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз отново поставям въпроса, защото не
разбрах от изказването на колегата Баханов какво се предлага да се
направи, как се предлага да се направи. Разбирам, че е правено на
04.04.2021 г. и през май 2019 г., но аз специално съм се запознавала
с почти всички протоколи от заседания на ЦИК три-четири дни
преди изборите. За такова нещо не става дума в протоколите на
ЦИК. Ако е направено по някакъв друг, различен начин,
предполагам, е имало протокол от съответното мероприятие. Може
ли да поясните какъв е бил форматът, кои технически специалисти
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тогава от ЦИК са се погрижили да бъде осигурено технически това
мероприятие, защото, както каза и колегата Баханов, сега предлага
да се използват тези технически специалисти, които ние използваме,
а тогава имало ли е такива? На практика как е организирано това
нещо и къде във вътрешната мрежа може да прочетем как се е
случило и какъв е резултатът от това нещо. Аз лично за себе си да
реша как да гласувам – да подкрепя ли това предложение, или не. Не
разбирам какво се предлага: на практика какво да се случи.
Според мен колегата Ганчева направи по-различно
предложение, защото предложи за флашки, за разписки и т.н. Но от
предложението на колегата Баханов не разбрах технически какво
предлага да се направи: машини ли да се докарат, не ли? Как
технически да се изпълни това предложение?
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Да го повторя, за да разберете, вие пак
няма да го разберете.
Да се изиска на електронен носител от доставчика на
машината цялата конфигурация, от двамата доставчици на
машините цялата конфигурация, съдържанието на целия масив на
машините. Какво толкова има неясно? По отношение на
конфигурирането на софтуера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: При положение, че
за 9600 машини, които са предмет на Договор 1, след като е правено
за изборите през май 2019 г. и април 2021 г., трябва да го правим
отново, така ли? Защото то е същото?
Ако говорим за втория доставчик - „Информационно
обслужване”, който достави 1637 машини, това е друго. При
положение, че е направено, аз също исках да се запозная, за да зная
как да гласувам за едно такова предложение. Не казвам, че не трябва
да се прави, след като казвате, колега Баханов, че това ще увеличи
доверието в процеса. Ако обаче е направено веднъж със същите
машини, които са използвани в изборите на 4.04.2021 г., и
софтуерната версия е същата, тъй като имаме същия вид избори, и
само модификацията заради различната бюлетина е различна, и ако
ще го повторим, то вероятно ще даде същия резултат – надявам се. И
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като казвате: да се направи от доставчика. Единият доставчик вече
го е направил. Имаме втори доставчик по втория договор. Затова
исках да се запозная с тези материали. В никакъв случай не казвам,
че имам отрицателно мнение. В момента не мога да имам нито
положително, нито отрицателно мнение. Това е моето мнение. Нека
другите колеги да кажат, ако те се ориентират, а ако само аз не съм
разбрала, ще се запозная извън Комисията.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: И в допълнение във връзка с това, което
поясни колегата Баханов. Както знаете, изискахме с писмо от „Сиела
Норма” да ни изпрати информация по изборни райони за всички
заредени в машината данни. В момента при мен е на доклад и ще
докладвам писмо, с което ни е изпратена информация, предполагам
от „Сиела Норма”, качена е във вътрешната мрежа по този начин,
може да я видите в кандидатските листи в EXEL формат. Ние не сме
поискали тази информация. Ние като ЦИК сме подали
информацията за кандидатските листи и искаме информацията,
заредена в машината за всеки един изборен район, тоест за 32
района, защото говорихме и за района извън страната. Това трябва
да бъде информацията по начина, по който се зарежда в машината.
Такова нещо не е направено. Изпратени са ни скрийншотове на
бюлетините (снимка на екрана на персоналния ви компютър, лаптоп,
таблет или смартфон), как изглеждат бюлетините за самия изборен
район. Но каква информация за кандидатските листи е заредена
нямаме към момента получена. Това, като слушам какво казва
колегата Баханов, ще бъде също част от тази информация, която
събираме. Ние вече сме я поискали.
Онзи ден, във вторник изпратихме писмо и бяхме определили
срок на „Сиела Норма” днес до 12,00 ч. да ни предостави тези
31 флашки. В първия момент дори колегата Войнов каза: „Ето ги
флашките с информацията”. Оказа се, че не е това.
Като ми дойде редът да докладвам, ще предложа спешно да
се укаже на „Сиела Норма” да изпълни искането ни по решението.
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Днес ние трябваше да проверяваме каква информация е въведена и
не можем да си изпълним задълженията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, става въпрос за гласуването в
чужбина. Аз не знам какво е искал господин Баханов, но аз знам
какво искам. Ще говоря за себе си. Да не бъркаме две нива.
Системата, която върви към момента и изглежда ще върви, е
следната. По цялото земно кълбо се пращат едни файлове с една
информация за гласуването чрез машини. Тази информация е чрез
флашките в машините. Тя идва тук, съответно минава през някаква
процедура, прехвърля се на една флашка и отива в Изчислителния
център. За това говорим.
Питах нещо съвсем различно и „Информационно
обслужване” го знае, нищо, че пише пространни писма, които
заобикалят съществения въпрос. Питах за формàта, за формàта на
съвместимост между флашки в чужбина, съответно и
Информационния център в ЦИК, както имаме формат, който
предполагам ще се докладва както за страната, така и за чужбина.
Проблемът не е, че е отишла машината. Тя е отишла с определен
софтуер на три нива – системен, приложен и модифициран, а нас ни
интересува, нищо че ДАЕУ и останалите три са ни ограничили до
приложния софтуер, нас ни интересува модифицирания, точно
модифицирания въз основа на бюлетините за гласуване в чужбина.
Исках точно този формат, но от „Информационно обслужване” я ни
го дадат, я не. Като не ни го дадат и ни кажат, че е същият като за
чужбина, за страната, а не да си играят с пространни разсъждения за
нещо си.
Да, уважаеми колеги, аз не знам формàта за гласуване в
чужбина, но ще го намерим, ще го направим. Това е един момент,
който ние ще преодолеем.
Аз не знам господин Баханов и госпожа Ганчева какво са
поискали, но лично аз исках това.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложенията
на колегата Баханов, колега Георгиев, това, което Ви упълномощи
вчера ЦИК с IT експертите да отидете в склада с машини преди
тяхното отпътуване и на случаен принцип да се провери машината,
софтуерната версия, кандидатските листи, модифицирания софтуер
– не проверявахте ли това?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Това проверявахме със задачата за
идентифициране на процесите в склада относно съвпадението на
версията на операционната система плюс приложението да е
идентично с удостоверението от Държавната агенция. Също така
проверихме хеш кода на произволно избрани пет машини чрез
съответната специализирана програма. Имахме съвпадение. Но
всичко това беше във връзка с изпълнението на зареждането.
Докладът е готов. Остава да го подпишем тримата. Утре докладът
ще бъде представен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Утре е късно.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Кандидатските листи с кое носехте за
сверяване и проверка? Какви документи носехте със себе си, за да
направите проверка на кандидатските листи в машините?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Носехме проверка от т.н. хеш
инспектор за сравняване само на кода. Дали кодът, който е
удостоверен, минал през удостоверяване в Държавната агенция,
отговаря на това, което се зарежда в машината. Такива действия
извършихме по това зареждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Доколкото разбирам, идеята е била на
случаен принцип да се проверят няколко машини.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Точно така.
РОСИЦА МАТЕВА: А разпечатахте ли нулев протокол от
тези машини, за да видим какво е заредено като информация в тях?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Гледахме какво е …, снимахме,
направихме…
РОСИЦА МАТЕВА: Защо не взехте по един нулев протокол?
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Всъщност ще продължа пак с кандидатските листи. Те са ни
изпратили файл, не са ни изпратили какво е заредено в машините, а
само EXCEL формат файл, така, както ние им го изпратихме на
2.06., ни е върнат обратно на 8.07.2021 г. Но дали същото е заредено
в машината, може да се разбере като се разпечатат нулеви протоколи
от 32 машини от всеки изборен район или ако ни предоставят
информацията по начина, по който сме поискали.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Така е, но ние снимахме всичко,
което се появява на екрана. Има снимки при единия от експертите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Във връзка с това направих моето
предложение да се изиска целият масив от доставчика за
конфигурирания софтуер и пред цялата ЦИК това да бъде
представено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Баханов приемете, че аз не съм разбрала
технически неговото предложение.
Колеги, за да подложа на гласуване предложението на
господин Баханов, кога да се проведе това събитие? Очевидно може
да стане само в утрешния ден. Предложете в колко часа да бъде.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз не знам дневния ви ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За утре нямам нищо
предвид. В колко часа да е? Кога ще викаме сътрудниците?
Колеги, след като няма други предложения, подлагам на
гласуване предложението на колегата Баханов, както беше
направено. Моля, процедура по гласуване. Моля решението да бъде
приоритетно предоставено в Комисията, за да се организира
изпълнението му. Моля, прегласуване на това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова и
Силвия Стойчева), против – 2 (Любомир Гаврилов и Любомир
Георгиев).
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, ако исках
това да бъде обсъдено на работно заседание, щях да кажа.
Сега в точката за машинно гласуване предлагам протоколно
решение с помощта на нашето техническо звено да се измисли
контрол преди въвеждането в изчислителния пункт, както в РИК,
така и в ЦИК при повторното въвеждане, да се направи контролно
сравнение между флашките, данните, които се предполага да са
качени на флашките за всяка (пропуска думата), с оглед какво ще
кажат специалистите, какъв е обемът, колко са секциите, какво
предлагат, аз нямам технически познания, да се сравни с
протоколите и с разписките. И след като имаме техническото
предложение, предлагам това да стане в присъствието на
наблюдатели.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ганчева,
Вие имате предвид това да се организира преди изборния ден,
предполагам?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Моето предложение, госпожо
председател, касае частта преди обработката на резултатите, така че
това е предложението ми съобразно изложеното от мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение. Моля, процедура по гласуване.
Моля и това протоколно решение да бъде предоставено
приоритетно.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против –
няма.
Колеги, докладвам ви в моя папка от днешна дата с вх. №
ЦИК-06-11-165 от 8.07.2021 г. писмо от ДАЕУ, с което ни
уведомяват, че във връзка с провеждането на изборите на
11.07.2021 г., както и във връзка с предадените им устройства за
машинно гласуване с протокол от 8.07.2021 г. с цел установяване на
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съответствието са извършили според своите компетентности,
регламентирани в процедури № 3 и 4 към Методиката по чл. 213а,
реализирали са дейности по установяване на съответствието на
доставения тип машини. Също така ни уведомяват, че са
присъствали лица, които са вписани в ЦИК като наблюдатели. В
резултат на извършените проверки е установено, че предоставените
устройства за машинно гласуване със съответната софтуерна версия
системен хедж са идентични с тези, които са удостоверени с тяхното
решение от 31.03.2021 г. и инсталирано в машините за гласуване,
използвани за провеждане на изборите. Осъществена е проверка за
функционалността на машините, като доставеният тип машини
осигурява като технологичен процес и е установено, че съответства
на изискванията, регламентирани в чл. 213а. В заключение ни
уведомяват, че заедно с останалите институти - по метрология и за
стандартизация, ще се произнесат с решение за удостоверяване на
съответствието в цялост, тъй като с това писмо ни информират за
извършеното удостоверяване в софтуерната част, което е в тяхната
компетентност. Мисля, че Институтът по метрология и Институтът
за стандартизация в хардуерната част, като са готови, ще имат
съвместен доклад.
Останалите въпроси и писма, постъпили във връзка с
машинното гласуване, са в моя папка от днес, но те изискват работно
обсъждане, тъй като са поставени въпроси от „Сиела Норма” във
връзка с нашите методически указания и от мрежата за изборните
доброволци в чужбина. Когато има работно обсъждане, ще ги
поставя на вниманието на ЦИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, ако има точка
„Гласуване извън страната”, моля да ме включите, имам два
доклада, които с оглед близостта до изборния ден преценявам да
докладвам на вниманието на ЦИК сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с доклади по седма точка.
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Точка 7. Проект на решение относно регистрация на
наблюдатели на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В моята папка има проект за
решение да се регистрират трима наблюдатели от Сдружение „Зона
за трансатлантически просперитет”. Има всички необходими
документи, включително и проверката, направена от ИО:
пълномощник, попълнени декларации, декларация по образец 30 от
приложенията. Предложението ми е да извършим тази регистрация,
да издадем документите и да ги запишем в нашия регистър за
наблюдатели. Това е седмото предложение. Тази организация е с вх.
№ 4 в нашия регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, чухте
предложението на колегата Димитров. Становища?
Моля, режим на гласуване за предложението на колегата.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов),
против – няма.
Това решение е № 429-НС.
Заповядайте, колега Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, предлагам на ЦИК проект за решение
относно регистрация на Сдружение „Европейска асоциация за
защита на човешките права – България” за участие с наблюдатели в
изборите за народни представители на 11.07.2021 г. Постъпило е
заявление с вх. № 29 от 6.07.2021 г. от Чавдар Цветков Гагов,
представляващ сдружението, за регистрация на същото с
наблюдатели в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Към заявлението са приложени пълномощно от Чавдар Цветков
Гагов – председател, в полза на Бойко Йорданов Богданов,
Светлозар Цветков Гагов и Чавдар Цветков Гагов – представители
на Сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права
– България”. Има декларации по образец от трите лица, списък с
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имената и ЕГН на изрично упълномощените от сдружението лица,
които да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната и в
чужбина в изборите за народни представители на 11.07.2021 г.
Списъкът е представен в хартиен и електронен вид. Специфичното е,
че в заявлението и списъка на упълномощените лица са предложени
за регистрация три лица в страната и в чужбина, без да е уточнено
кое лице за къде. Казвам това с оглед на последващите факти.
Представено е удостоверение за актуалното състояние на
сдружението, от което е видно, че същото е учредено за извършване
на дейност в обществена полза. ЦИК приема, че е спазено
изискването на т. 3.1. от Раздел І на Решение № 82-НС от 21 май
2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от
Удостоверението за актуално състояние.
След извършването на проверката на лицата от приложения
към заявлението списък се установи, че към датата на регистрацията
две от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за
едно от лицата са установени несъответствия. С оглед на горното
изискахме от сдружението да посочи кое от лицата ще бъде за
страната и кое за чужбина с оглед на това, че за едно от лицата е
установено несъответствие. С уведомително писмо, подписано от
господин Чавдар Гагов, Европейската асоциация за защита на
човешките права – България, представлявана от Чавдар Гагов, в
качеството му на изпълнителен директор, потвърждава, че лицето
Бойко Йорданов Богданов с посочено ЕГН и лична карта ще
представлява организацията като наблюдател в чужбина по време на
парламентарните избори.
С оглед на това предлагам да вземем решение, с което да
регистрираме сдружение „Европейска асоциация за защита на
човешките права – България“ за участие с наблюдатели в изборите
за народни представители на 11 юли 2021 г. и да регистрираме като
наблюдатели двама упълномощени представители от предложените
трима на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките
права – България“, както следва: в страната – Чавдар Цветков Гагов,
извън страната – Бойко Йорданов Богданов.
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Пак искам да посоча, че в самото заявление за страната са
посочени две лица, извън страната – едно лице. С оглед на факта, че
за две от лицата не са открити несъответствия, а по отношение на
едно лице е открито несъответствие, затова искахме уточнение дали
лицето извън страната е с такова несъответствие. С това
уведомително писмо ситуацията беше изяснена. Предлагат за
наблюдател извън страната лице, за което не са установени
несъответствия. Това е предложението ми за решение, като
регистрираните наблюдатели се впишат в публичния регистър и им
се издадат удостоверения.
Ще допълня в мотивите, че с оглед на проверката, която е
установила, че едното лице не отговаря, сме изискали допълнително
писмо и с оглед на това писмо сме взели това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение?
Подлагам на гласуване този проект на решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов), против –
няма.
Това е Решение № 430-НС.
Уважаеми колеги, продължаваме с осма точка.
Точка 8. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, с вх. №№ НС-11-44/5 и НС-11-44/6 от 8.07.2021 г. е
постъпило искане чрез упълномощения представител на Коалиция
„Демократична България – Обединение” от списъка на
упълномощените представители на Коалиция „Демократична
България – Обединение” за изборите на 11.07.2021 г. да бъдат
заличени лица съгласно приложен списък, според първото искане –
осем лица, към второто искане има приложен списък с едно лице.
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Предлагам да приемем протоколно решение, с което да
заличим от списъка за публикуване на упълномощените
представители на Коалиция „Демократична България – Обединение”
посочените в искането девет лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване да бъдат заличени тези лица от списъка на
представителите.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов), против – няма.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
Колеги, както стана дума по време на обсъжданията,
припомням, изпратихме на 6.07.2021 г. на „Сиела Норма” писмо с
вх. № ЦИК-06-12-63 с молба в срок днес до 12,00 ч. днес,
12.07.2021 г. да ни бъде предоставена информация на електронен
носител, съдържаща данните на бюлетините за електронно гласуване
и кандидатските листи, въведени в машините за гласуване за всеки
изборен район поотделно, включително и за гласуване извън
страната. В отговор на това писмо днес по електронната поща в
16,08 ч. е получено писмо с вх. № ЦИК-06-11/166 от 8.07.2021 г., в
което се казва, че в изпълнение на наше писмо прилагат данни на
електронната бюлетина за гласуване и кандидатските листи,
въведени в машините за гласуване за всеки изборен район
поотделно, включително и за гласуване извън страната. Към това
писмо, получено по електронна поща, има прикачени файлове,
единият е ZIP-ван (зипван), другият е във формат PDF, останалото са
файлове, качени във вътрешната мрежа в папката с моите инициали,
пише „консолидиран скрийн”. Това са скрийншотове на екраните на
електронните бюлетини на изборните райони. Това ни беше
изпратено за чужбина и ние публикувахме как ще изглежда
електронната бюлетина. След това в 16,31 ч. е изпратено второ
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писмо допълнение към отговора, в което прилагат файл с въведените
в машината кандидатски листи, подадени им от ЦИК на 2.07.2021 г.
По-долу виждате в excel-ски формат има кандидатска листа Народно
събрание на 11.07.2021 г.
Моето предложение, първо, е тази информация в excel-ски
формат, изпратена с второто писмо, да я препратим на ИО с молба за
сравнение с базата данни, изпратена ни по наше искане на
2.07.2021 г. и ние на 2.07.2021 г. я препратихме на ИО. Мисля, че в
същия ден, в който я получихме, а изпратихме. Да бъде указано има
ли някаква разлика с подадената от нас кандидатска листа.
На второ място предлагам в спешен порядък да изпратим
писмо на „Сиела Норма”, в което да кажем, че с тези две писма не е
изпратена информацията, която ЦИК е поискала. Молим да бъде
изпратена информацията по начина, по който е поискана.
Второто ми предложение е да поискаме да бъде разпечатан
нулев протокол от една машина за всеки изборен район за 31-те
изборни райони в страната и да ни бъде предоставен в спешен
порядък нулев протокол от всеки изборен район, отпечатан от
машина, подготвена да пътува за гласуване в страната. Така
наистина да можем да проверим, че в данните на машината са
въведени съответните кандидатски листи, които ние сме изпратили.
Молбата е това да бъде изпратено в спешен порядък, по възможност
още днес или най-късно утре до 10,00 ч. тези 31 нулеви протокола да
бъдат в ЦИК, за да може да бъде извършена проверка преди
машините да тръгнат за страната.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Съгласен съм с всичко, казано от
докладчика досега. Всичко това е добре, но нямаме какво е
програмирано на първа страница на машинарията, какво е
програмирано на втора страница на машината, нямаме и кръгчета
кои са на първа, кои са на втора страница. Казвах го, пак ще го кажа:
бюлетината е добре, списъците са добре, но продължавам да питам:
в крайна сметка какво ще има на първа страница на екрана на
машината? Проблемите са около модификацията и визуализацията.
Не е достатъчно приложният софтуер. Аз питах на първа страница
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докъде стигат, на втора страница докъде стигат. И като натисна
квадратчето за преференциите, дали на първа страница ще ми
излязат същите, както ще ми излязат евентуално на втора страница.
Това го нямаме. На дългата страница бюлетината е ясна, а как излиза
на екрана – това го нямаме. Не се заяждам, просто довършвам
процеса докрай. Може би е добре писмото да се допълни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Чаушев, в този файл, за който
говорех, се съдържат 32 по два образа на бюлетините, така както
надявам се ще излизат на машините. В моята папка във вътрешната
мрежа първият файл е консолидиран скрийншот. Лошото е, че не е
написано коя за кой изборен район е. Виждат се първата и втората
страница на бюлетините заедно с преференциите. Първата, която
отворих, е заедно с преференциите до № 122, втората е до № 128.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без чуждици, аз се опитвам да говоря
простичко.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз също се опитвам да кажа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво значи „скрийншотите”, какво значи
това?
РОСИЦА МАТЕВА: Казвам къде може да се види тази
информация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Без чуждици.
РОСИЦА МАТЕВА: Така е адресиран, така е наименуван
файлът. Файлът е направен от нашата администрация с това
наименование. Имаме районите, файловете, има как изглежда първа
страница на бюлетината, има как изглежда втора страница и може да
бъде проверено колко кръгчета са заредени, съответно отговарят ли
на двойния брой на мандатите. Сега смятам да възложа на
администрацията да извърши проверка на цялата тази информация –
съответства ли на подадените данни за всеки изборен район, защото
примерно за 24 район има ли го независимия кандидат.
Освен това ние нямаме информация какво е въведено за
кандидатските листи. Изпратен ни е един EXCEL формат, който,
както казах, ЦИК ще препрати на ИО, ако подкрепите моето
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предложение, за да го сравни ИО и да каже съответно отразено ли е
така, както сме го изпратили, или има някакви промени.
Моето предложение е в спешен порядък да бъде уведомена
„Сиела Норма”, че очакваме информацията така, както сме я
поискали, и 31 нулеви протокола, отпечатани от машини за всеки от
31-те изборни района, за да се види какво се разпечатва от машината
като информация за кандидатските листи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Матева има ли въпроси?
Ако не, подлагам на гласуване нейното предложение.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова и Силвия Стойчева ), против –
няма.
Колеги, продължаваме с шеста точка.
Точка 6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви
постъпил в ЦИК сигнал от М.
Д.
с вх. № НС-22-22-21 от
5.07.2021 г.
„Уважаеми членове на ЦИК, днес в ефира на Нова телевизия
бе излъчен репортаж, свързан с кандидат-депутат от БНС-НД
Мирослав Иванов и неговата пропаганда на неонацизъм и отричане
на Холокоста.
Бих желал за вашето мнение дали тази изказана позиция не
противоречи на Закона и дали е допустимо той да е кандидат за
народен представител.”
Изпратен ни е линк към предаването. Уважаеми колеги,
линкът е в моя папка във вътрешната мрежа, откъдето може да го
отворите и се запознаете.

57
Подготвил съм проект на решение, тъй като считам, че това е
нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, а именно нарушаване на добрите
нрави.
С този проект за решение предлагам ЦИК да установи
нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК от кандидата за
народен представител Мирослав Иванов от партия БНС-НД.
В предаването „Събуди се“ по Нова ТВ на 04.07.2021 г. от
09.03 до 09:14 ч. е излъчено интервю на журналистката Виктория
Бояджиева с Мирослав Иванов – кандидат за народен представител
от партия „БНС – НД“, озаглавено „Пропагандира ли нацистка
идеология кандидат за депутат“. Преразказвам накратко интервюто
с господин Иванов. В същото Мирослав Иванов презентира книгата
си „Моята мечта“, като твърди, че е търсил съпоставка с „Моята
борба“ на Хитлер. В интервюто си изказва мнения, че Холокоста е
измислица след Втората световна война, отрича, че в газовите
камери са умирали хора, а същите са служели за обезпаразитяване.
Твърди, че Хитлер е прекрасна личност, като препоръчва книгата му
„Моята борба“, като изразява мнение, че същата е наравно с
Библията и Корана.
С оглед на тези изказвания и становища, дори в това
предаване има отделен коментар на члена на ЦИК и заместникпредседател господин Томов, има и от Български хелзинкски
комитет. Коментират тези изявления на господин Мирослав Иванов.
Считам, че след като той е кандидат за народен представител на
предстоящите избори на 11.07.2021 г., това е част от предизборната
кампания и той, като кандидат за народен представител презентира
определени свои тези.
Уважаеми колеги, ако сте се запознали със съдържанието на
видеоматериала, считам, че е налице грубо нарушение на
разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на Мирослав Иванов в
качеството му на кандидат за народен представител от партия „БНС
– НД“, регистриран за участие в изборите за народни представители
на 11.07.2021 г., за което е предвидено административно наказание
по чл. 480, ал. 2 от ИК.
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С оглед на гореизложеното Централната избирателна
комисия счита, че е налице нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния
кодекс, като с пропагандирането на неонацистка идеология и
отричането на Холокоста са нарушени добрите нрави.
Предвид изложеното предлагам да вземем решение, с което
да установим нарушение на въпросните разпоредби от ИК от
кандидата за народен представител и на основание чл. 43, ал. 3 от
Закона за административните нарушения и наказания да възложим
на МВР – СДВР, да установи пълната самоличност на Мирослав
Иванов. След връщане на информацията относно самоличността на
същия оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за
установеното нарушение на Мирослав Иванов.
След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати
на съответния областен управител за издаване на наказателно
постановление.
Това е предложението ми за решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В проекта виждам:
след като МВР установи пълната самоличност на лицето.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Справката относно данните, веднага
дори в хода на доклада може да се възложи на отговорен служител
от администрацията да бъде попълнено в решението въз основа на
нашия достъп до национална база данни. Всички данни, необходими
за съставянето на проекта на решение, мисля, че са налични в тази
база.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам с оглед направеното
предложение от колегата Ганчева да допълня диспозитива, след като
ЦИК чрез своята база данни установи пълната самоличност на
лицето, трите имена, ЕГН и адрес. Тогава абзацът в диспозитива да
изискаме информация за установяване самоличността на лицето от
МВР ще отпадне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект за решение има ли въпроси или други предложения?
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Подлагам на гласуване така представения проект на решение.
Моля, процедура по гласуване .
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева), против – няма.
Това решение е № 431-НС.
Колеги, продължаваме по пета точка.
Точка 5. Доклад относно гласуване извън страната.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-427. Това всъщност е
съгласието на сръбската страна за откриване на секция в гр. Нови
Сад. За това стана въпрос и на работната среща.
Докладвам вх. № НС-04-01-428. От работна група „Избори”
са ни изпратили открита телеграма със съответен изходящ номер на
посолството на Република България в Анкара, в която се поставят
някои проблемни въпроси с организацията на провеждането на
изборите на 11.07.2021 г. в Република Турция.
Колеги, моля да се запознаете. Изложени са проблемите по т.
1, 2 и 3. По т. 1 се поставя въпросът, че към настоящия момент
липсва решение на ЦИК относно начина и мястото на попълване от
избирателите на декларация, Приложение № 22-НС от изборните
книжа. Сочи се, че в случай такова не бъде обявено преди началото
на изборния ден, са налице предпоставки за конфликтна ситуация
между членовете на СИК, както и между СИК и избиратели.
На второ място, налице са проблеми с предоставените ни
телефонни номера за връзка с членовете на СИК и се сочат
конкретните номера. Евентуалното неявяване навреме на
председателя и секретаря на СИК няма да позволи предаването на
изборните книжа и материали. Излагат и допълнителни
подробности.
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По т. 3 излагат съображения и проблеми във връзка с
машинното гласуване.
Изразявам мнението си, че по т. 1, доколкото съм се
запознала с преписките, които са на доклад от колегата Томов,
въпреки че не са докладвани, този въпрос е поставен преди доста
време в ЦИК. Доколкото разбрах, този въпрос днес се постави и на
срещата с Министерството на външните работи, както е включен и
във въпросите, поставени от МВнР във връзка с методическите
указания. Разбрах, че ще има работно обсъждане, може би колегата
ръководител на работна група „Гласуване извън страната” да вземе
отношение, да си докладва преписките. Считам, че трябва да решим
поставените проблеми.
По втория въпрос бих възложила на сътрудниците да
извлекат данните за актуални телефони, но към настоящия момент,
видно отново от колегата Томов, който от 10 дни казва, че ще
назначим някакви СИК извън страната, не мога да направя
предложение дали сътрудниците да извлекат тази информация,
защото към момента като член на ЦИК не съм наясно кои са
членовете на СИК извън страната.
Правя предложение, след като в днешния ден или евентуално
утре се попълнят съставите, доколкото разбрах в работен порядък,
от колегата Томов, има предложение за Република Турция да се
изискат актуалните, ще напиша такава резолюция в тази част и да се
предостави незабавно чрез МВнР на съответното ДКП, в случая
става въпрос за посолството в Анкара.
По т. 3, колеги, става въпрос за проблеми във връзка с
обезпечаване на машинното гласуване. Доколкото разбрахме, днес
не беше съобщено на работната среща. Грамата е от 8.07.2021 г., а
днес сме 8.07.2021 г., не бяха поставени такива въпроси от колегите
от Външно министерство, но предлагам тази точка във връзка с
проблемите извън страната да се обсъди на работното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, тъй като е
констатирано от посланика в Анкара, че представителите на „Сиела
Норма” не знаят български език, веднага да се изиска информация от
министъра на външните работи. По списъка, който е предоставен
при тях, преди да бъде предоставен на нас, тъй като ние все още го
нямаме, да ни предоставят информация от всички посланици от
всички държави дали представителите на „Сиела Норма” знаят
български език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: На днешната среща изрично беше
изискано и казано от мен кой е списъкът на „Сиела Норма” по
отношение на техниците, къде са разположени, кой ги е наемал, как
е ставало това именно във връзка с въпроса за взаимоотношенията
между Външно министерство и „Сиела Норма”. Виждам, че грамата
е от 8.07.2021 г. Доколкото съм запознат с дипломатическата
практика, тези грами не идват директно до ЦИК. Те си имат
принципал и това е Външно министерство. Чак след това пристигат
при нас. Няма грами до ЦИК, има грами до Външно министерство.
А дали център „Парламентарни избори 2021 г.” препраща всички
грами до нас, това е тънкият въпрос на тези избори. Обаждаше се по
телефони на един, втори или трети.
По същество. След като има грама, очевидно Външно
министерство е уведомено за въпроса. Да не си измива ръцете с
ЦИК.
Второ, изрично беше казано към 10,00 ч. дали тези в
списъците са български граждани или не. Изрично, изрично
записано в протокол.
Нека не си измиваме ръцете с ЦИК. Може би е добре
опосредстваното звено „Парламентарни избори” и в цялост
институцията Външно министерство.
Когато искахме данни за взаимоотношенията между „Сиела
Норма” и Външно министерство, получихме пълно мълчание, а сега
– проблемчета.
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Веднага да се изиска списъкът да дойде тук, както беше
казано и на срещата. После ще говорим кой знае български и кой не
знае. Убеден съм, че сигурно и в Лос Анджелис също техниците на
„Сиела Норма” едва ли знаят български.
Казах това на протоколната среща.
Ако утре не дойде този списък, тогава ще го напиша.
Все си мисля, че говоря с посланици, дипломати от
кариерата, които като кажат нещо, просто го изпълняват.
Да не забравяме, колеги, че грами не идват в ЦИК, те идват
първо във Външно, после в ЦИК. Да не се правят, че не знаят за тези
грами и тяхното съдържание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съгласна съм с последно казаното
от колегата Чаушев. И аз не знам, може би в доклада си отбелязах,
че тя ми е препратена от работна група „Избори”, подписана от
господин Кондов, което означава, че при всички положения
работната група е запозната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Тъй като направих предложение да
изискаме информация от министъра на външните работи с оглед на
това, че грамата от посланика на България в Анкара ни е препратена
от работна група „Избори”, предлагам писмото да бъде адресирано
до ръководителя на работна група „Избори” с копие до заместникръководителя, както обикновено ги адресираме. Да поискаме
информация: по повод препратена от вас грама с еди-какъв си номер
от посланика на Република България в Република Турция в Анкара
да ни предоставите информация от посланиците представителите на
„Сиела Норма” владеят ли български език.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение имате ли въпроси или допълнения?
Подлагам го на гласуване така, както беше направено от
госпожа Солакова.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветозар Томов), против – няма.
Колеги, с това прекъсвам заседанието за един час. Ще
продължим в 21,15 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. В залата сме 12
членове, може да продължи заседанието.
Продължаваме с точка 5 – доклад относно гласуване извън
страната
Заповядайте, колега Томов за Вашия доклад по отношение на
въпросите, свързани с приемане на данните от гласуването от
секциите извън страната.
Точка 5. Доклад относно гласуване извън страната.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложил съм на вашето внимание
четири варианта на документи, които би трябвало да уреждат
комуникацията между ЦИК и СИК извън страната в изборния ден.
Може да ги видите във вътрешна мрежа в моя папка. Това са
съответно: разписка за 10 юли, забележка за 10 юли, съответно
разписка и бележка за 11 юли. Обсъждахме ги на работно заседание,
Комисията се е запознала с тях. В разписката, респективно
забележката за 10 юли трябва да потвърдим получаването на
сканиран протокол за предаване и приемане на изборни книжа и
материали на СИК извън страната, протокол за предаване и
приемане на списъка за гласуване извън страната, сканиран акт за
оправомощаване на длъжностно лице, ако това се окаже
необходимо. Обсъждахме един текст, който аз ви бях предложил,
колега Нейкова, бихте ли ми помогнала – за машинното гласуване,
става дума за това как да опишем, какво решихме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
Колеги, по отношение на текста в разписките и съответно в
забележките, по-скоро в разписката и забележката за 11 юли…
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: За 10-ти говоря в момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За 10 юли да
запишем „сканиран протокол за предаване и приемане на
специализирано устройство за машинното гласуване (за секции с
машинно гласуване).
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, на самата машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, този текст да се
изпише.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: А за 11 юли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За 11 юли така,
както го разгледахме на работно обсъждане, като данните от
машинното гласуване ще се изпращат като архивирано копие на
файловете от машинното гласуване, съдържащи се във флаш
паметта.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да. Извън това двете неща, които идват
и от хартиените и машинните секции – сканиран екземпляр от
протокол на СИК за гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: И в машинните секции – екземпляр от
протоколите от машинното гласуване, също и сканиран остава и
допълнителен списък за гласуване на изборите за народни
представители, който трябва да бъде изпратен от секционните
избирателни комисии, въпреки че при работата в изборния ден от
начало ще получим само първата страница от основния и последната
от допълнителния списък. Бележката, решихме на работното
обсъждане, да потвърдим получаването на целия сканиран списък в
тази бележка, включително допълнителната страница. Същото е при
забележките. Това са документите, за които евентуално бихме
отправили забележка, ако нещо не е наред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И ще допълня
колегата Томов, че при размяна на документите от предизборния ден
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на секционните избирателни комисии извън страната да бъде
изпратено отделно писмо, което да съдържа системния хеш или
криптографски идентификатор, който ще им се изпраща, за да бъде
сравняван със системния хеш, който ще е отпечатан на системната
разписка, която те ще отпечатат от машината преди началото на
гласуването, като това писмо със системния хеш ще им се изпрати
едновременно с разписката в случай, че няма забележка. В случай,
че има забележка след отстраняване на нередовностите ще се
изпрати и писмото със системния хеш.
Колеги, има ли други предложения, за да одобрим с
протоколно решение тези предложения?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не знам къде му е мястото, обаче едно
указание някъде из тези безкрайни книжа: „Колеги, не изпращайте
протоколи преди да си проверите контролите“. Казвам го не заради
нещо друго, това отнема най-много време. Не, че има някакво
особено значение, но може и 10% да се стреснат. Казвам го това,
защото колегите между осем, два, три, четири часа почваме да си
разглеждаме безкрайни документи и да връщаме обратно – „не ми е
излязло това, не ми е излязло онова“.
Освен това, да не забравяме, че следващия ден е понеделник
и сигурно колегите от секционните комисии ще имат и работа.
Сигурно и някои наети помещения, училища и други такива ще
трябва да почват и учебен процес. Да, да не забравяме и този
структурен елемент. Някои наети помещения, които така и не
разбрахме кои са наети, кои не са, и т.н., в един момент в късна доба
ще почнат безкрайни звънения. И може би е добре малко и
превенция. Това ми беше мисълта. И да се подготвим, че в малките
часове на неделя, а и понеделник ще има и съответни дълги
разсъждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на колегата Чаушев в разписката за 11 юли да
добавим забележка „Колеги, моля не изпращайте документите си
преди да сте извършили проверка на контролите“?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, „Изпратете документите след като сте
направили проверка на контролите“.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Но нямате предвид да е в разписката.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз съм съгласна с всичко казано от
колегата Чаушев, но предлагам това да бъде с отделно писмоуказание в изборния ден, ако не възразява колегата, за да насочим
вниманието към това, което предложи, по което не виждам
възражения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имаме ли други
предложения?
Колеги, подлагам на гласуване предложението, направено от
колегата Томов по отношение на разписките и забележките,
допълнено от мен, както и начина на изпращане на писмото с
информацията за системния хеш.
Моля, процедура по гласуване за одобряване с протоколно
решение!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с току-що приетото
решение предлагам при започване функционирането на ВКП-то за
обработка на гласуване извън страната, приетото току-що решение,
писмото по него, да бъде предадено на ръководителя на ВКП-то
срещу подпис за изпълнение въз основа на протоколното решение на
ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги?
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, приемам го напълно. Но мисля, че
трябва да изпратим и писмо до „Информационно обслужване“
относно…
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То е различно от
това.
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ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, това са две различни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, колега
Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Предложението ми е да изпратим едно
писмо до „Информационно обслужване“ относно реда за приемане
на данните от машинното гласуване, като в същото време ги
информираме, че не предлагаме промени в реда за приемане на тези
документи, които до сега са приемани при хартиено гласуване. Но се
нуждаем от тяхното становище относно реда за приемане на данните
от машинното гласуване. В този смисъл едно писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, аз
по-скоро бих казала да изпратим на „Информационно обслужване“
реда за приемане на документите във временния комуникационен
пункт, като те направят предложение в частта „Приемане на данните
от машинното гласуване“ и приложат съответно блок схеми на
процеса. Със срок – незабавно.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И писмено обяснение на процедурите.
Другите – ДАНС не искаше, Министерство на външните работи не
искаше, кой знае защо „Информационно обслужване“ може и да
поиска.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение, както беше направено и
допълненията към него.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Колеги, продължаваме с точка 3 – проект на решение
относно промяна в състава на ОИК.
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Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 3. Проект на решение относно промяна в състава на
ОИК
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви заявление от госпожа Петя
Красимирова Шопова. То е адресирано до председателя на
Централната избирателна комисия, постъпило е на електронната
поща на ЦИК, както и в оригинал с вх. № МИ-15-186-4 от 07.07.2021
година. Заявява, че се отказва да бъде член на общинската
избирателна комисия поради лични причини, предвид което във
вътрешната мрежа ви предлагам проект на решение да освободим
госпожа Петя Красимирова Шопова, със съответното ЕГН, да
анулираме издаденото удостоверение и писмо до политическата
сила за попълване състава на ОИК – Кресна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване така представения проект на решение, ведно с писмото
до политическата сила.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Колеги, Решението е № 432-МИ.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, ако
позволите, в точката в която освободихме член на ОИК – Кресна във
връзка с общинската избирателна комисия и наше писмо, с което
изискахме информация за прекратяване пълномощията на кмета
Йордан Стоянов Дончев е пристигнала исканата информация с №
НС-15-554-1 от 07.07.2021 г. За сведение и прилагане към
преписката го докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, продължаваме с точка 5 – доклад относно гласуване
извън страната.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
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Точка 5. Доклад относно гласуване извън страната
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Колеги, в папка с днешна дата с мои инициали има файл с
много цифри и букви – тестов файл 08-08, така започва, в който са
отразени промени в съставите на секционните избирателни комисии
в чужбина, назначени с наше Решение № 345, изменено с Решение
№ 375, Решение № 383 и Решение № 406. В настоящите промени се
отразяват предложенията по входящи номера в Централната
избирателна комисия НС-04-01-394-3; НС-10-271; НС-11-126; НС11-114; НС-11-156; НС-11-123-4; НС-11-157; НС-4-01-377-2 и НС23-511. Това са допълнителни предложения, както предложения за
смени по смисъла на чл. 105 от Изборния кодекс.
Предлагам ви, на база на направените предложения и на
основания чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 104 и чл. 105 във връзка с чл. 102 от
Изборния кодекс да изменим и допълним Решение № 345-НС от 28ми, изменено и допълнено с Решение № 359-НС, Решение № 375НС, Решение № 383-НС и Решение № 406-НС с описаните
освобождавания и назначавания така, както са изброени поименно в
диспозитива на решението.
Това е моят доклад, запознайте се с проекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложенията са
само от парламентарно представените партии и коалиции или има и
от…
ЕЛКА СТОЯНОВА: Има и по заявления на Министерство на
външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може да се добави
в мотивите.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Горе, където съм описала партиите – и
от Министерство на външните работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: И от Министерство
на външните работи.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, ще го добавя.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Ще
го
формулирате.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Също така, докато се запознавате с
проекта на решение, искам да докладвам на колегите, че в папка от
днешна дата с инициали на колегата Томов, има немалък брой
заявления, които са постъпили в днешния ден, което означава, че
вероятно утре ще се наложи да вземем ново решение за промени в
съставите на секционните комисии. Физически нямах възможност да
обработя постъпилите заявления от дата 8-ми, затова
предупреждавам Комисията, че утре ще докладвам ново решение в
преди обедната част на заседанието, с което ще бъдат обработени и
заявленията от 8-ми. Мога да ги изброя като номера, ако е
необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, в следващото
решение по-добре, те ще бъдат описани.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Те ще бъдат включени в следващото
решение – да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
въпроси или предложения?
Заповядайте, господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Приложение има ли там, както
пише?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, таблично приложение. В момента
нанасят последните корекции от Министерство на външните работи,
които са били постъпили и не са били отразени. Така че в рамките на
около 5 до 10 минути и самото приложение към решението ще бъде
предполагам качено в моя папка, така че ще можете да се запознаете.
При всички положения ще бъде представено за запознаване
на Комисията. Нанасят последни имена. И пак казвам – без
предложенията, които са постъпили в днешна дата, които не успях
физически да обработя.
Точно така, колега Гаврилов, до 7-ми включително.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Стоянова,
промените, които се правят с този проект също ще бъдат отразени в
приложението.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, това е смисъла на приложението.
Това приложение, което ще прикачим към това решение е с
промените в решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други въпроси?
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
решение относно изменение и допълнение на Решение № 345 от 28
юни 2021 година на Централната избирателна комисия. В „относно“
ще Ви помоля да добавите „за назначаване на секционните
избирателни комисии извън страната“.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нанасям корекцията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване!
Колега Стоянова, молбата ми е да имате ангажимента да бъде
публикувано и приложението ведно с решението.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Разбира се.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева,
Цветозар Томов).
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това
Решение е с № 433-НС.
Госпожа Ганчева за отрицателен вот. След нея колегата
Томов.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: На първо място в отрицателния си
вот ще ползвам да изкажа благодарности на колегата Стоянова и на
сътрудниците, които обработиха за много кратко време
информацията, свързана с обезпечаване на съставите на секционните
избирателни комисии, която десет дена, ние бяхме свидетели, как
заседавахме до 22.00 часа и бяхме убеждавани, че е огромен труда и
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се правят грешки от сътрудниците. Напротив – сътрудниците днес,
когато им бяха възложени правилните задачи, с помощта и на
колегата докладчик, обработиха информацията, която беше редно да
бъде обработена много отдавна, в деня на постъпването.
Съжалявам, че ще кажа, за първи път си позволявам, не знам,
аз не случайно поставих веднъж въпроса как така едни колеги може
да докладваме, други не докладваме. Докладите, които бяха
разпределени на колегата Томов не бяха докладвани своевременно в
ЦИК, това доведе и до забавяне. Надявам се да бъде обезпечена
работата на съставите на СИК извън страната, макар и късното
решение, което приемаме. Да не говорим, че сме извън всякакви
срокове по хронограмата и по закон. Това ме провокира да гласувам
„Против“. Считам, че с късното си решение затруднихме съставите
на секционните избирателни комисии извън страната. Това никога
не е било. Да, много са замените, огромен е обема, но Комисията
излизаше регулярно с решение за изменение и допълнение с оглед
обезпечаване на процеса за гласуване извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря.
Аз няма да влизам в този стил на говорене три дни преди
изборите и ще започна с това, че ако от моя глас зависеше дали този
проект ще мине или не, аз щях да гласувам „За“. Опитах се,
доколкото мога, да проследя това, което беше качено във вътрешна
мрежа, имаше качени само две страници, ако не се лъжа, колега
Стоянова, преди два часа. Изведнъж тези страници се напълниха и
една от причините да гласувам „Против“, освен тази, че от моя глас
в момента не зависи дали ще мине или не проекта, защото той
трябва да мине и ние трябва да информираме хората, за които сме
взели решение, но една от причините е в това, че нямах физическо
време да установя дали и доколко приемането на това решение с
тези назначавания и освобождавания изчерпва направените и
поискани от партиите промени главно в Република Турция.
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Искам да обърна внимание на Комисията и на мен ми е
странно защо така се получава, че аз днес съм заявил във вътрешна
мрежа проект със същото съдържание, приложил съм в този проект
55 страници, които са подготвени и не мога да приема критиките, че
видите ли някой е спасявал положението, след като аз нищо не съм
свършил, а той го е направил в последните два часа. Можете да
отворите на моята страница и да видите този текст. Тази разлика в
обема между 55 и 36 страници е всъщност третата причина, поради
която гласувах отрицателно, тъй като предполагам, че доста от
отразените в екселския файл, в който е описана актуалната ситуация
към 8 юли, доста от промените не са били качени. Физическото
време, което би било необходимо, за да имам ясно становище по
тази информация и този проект е доста по-голямо от това, което
имах. Това пък е четвъртата причина да гласувам „Против“.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, имам предложение.
Предлагам с протоколно решение всички данни, с които
разполагаме в Централната избирателна комисия, да бъдат
предоставени в спешен порядък на Работна група „Избори“, данни –
говоря като контакти, телефони на членовете на СИК, които току-що
назначихме съобразно това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване това предложение да одобрим с протоколно решение. В
началото на утрешния ден да може да се изпълни.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Благодаря.
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Колеги, с това закривам заседанието на Централната
избирателна комисия. Насрочвам следващото за утре, 9 юли, от
10.30 часа.
(Закрито в 22.25 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

СТЕНОГРАФИ:
Стефка Аличкова
Виржиния Петрова
Красимира Николова

