ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 56
На 9 юли 2021 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването.
Докладва: Людмил Георгиев
3. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладват: Йорданка Ганчева, Елка Стоянова
4. Проект на решение относно начина на сгъване на
хартиената бюлетина при гласуване в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Докладва: Людмил Георгиев
5. Проект на решение относно регистрация на застъпници
извън страната.
Докладват: Росица Матева, Любомир Георгиев,
Елка Стоянова
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Людмил Георгиев
6а. Проект на решение относно регистрация на застъпници.
Докладва: Ерхан Чаушев
6б. Проект на решение относно назначаване състави на
ПСИК.
Докладва: Ерхан Чаушев
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6в. Промяна в състави на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
7. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Докладват: Любомир Георгиев, Димитър Димитров
8. Медийни пакети.
Докладва: Димитър Димитров
9. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Георги Баханов, Цветанка
Георгиева, Росица Матева, Красимир Ципов
10. Разни.
Докладва: Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Цветозар Томов, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10.40 ч. и бе председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на комисията, от Росица
Матева – заместник-председател на комисията и от Димитър
Димитров – заместник-председател на комисията.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги. В
залата сме 9 членове на Централната избирателна комисия. налице е
необходимият кворум за провеждане на заседание. На заседанието
присъства господин Надж от Мисията на ОССЕ и госпожа Христова,
преводач.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
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2. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването, във връзка с осигуряване на пряка видимост на
наблюдатели и застъпници – това имате предвид, колега Георгиев.
Докладчик господин Георгиев.
Колеги, предлагам ви точка 3 – гласуване извън страната,
въпреки че няма заявени докладчици. Смятам, че има важни въпроси,
които могат да бъдат разгледани. Така че очаквам колегите, които
имат разпределени преписки, да се включат в тази точка.
4. Проект на решение относно начина на сгъване на
хартиената бюлетина при гласуване в изборите на 11 юли –
докладчик господин Георгиев.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали, с докладчик госпожа
Матева.
6. Проект на решение относно регистрация на застъпници
извън страната, с докладчик господин Георгиев.
7. Проект на решение относно регистрация на наблюдатели, с
докладчик господин Георгиев.
8. Медийни пакети, докладчик господин Димитров.
9. Доклади по административни преписки, с докладчици
госпожа Солакова, Ганчева, господин Георгиев, Баханов и госпожа
Георгиева и Матева.
10. Разни, с докладчик господин Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В „Регистрация на застъпници“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Точка 6а.
Регистрация на застъпници.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Също така назначаване на членове на
ПСИК – Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следваща точка 6б.
Назначаване състави на подвижни секционни избирателни комисии –
Пазарджик.
Други предложения, колеги? Господин Ципов – в
„Административни преписки“ Ви включвам.
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Други? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване така предложения проект на
дневен ред с направените допълнения. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, преминаваме към точка първа. Заповядайте, господин
Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, вчера ви докладвах за запознаване писмо с
вх. № НС-00-690. Припомням, че писмото е от „Информационно
обслужване“ и е във връзка с проведената среща на 30 юни, на която
беше направена демонстрация на софтуера за компютърната
обработка за резултатите от изборите на 11 юли. В това писмо ни
изпращат обобщена информация на поставените на срещата въпроси
и предложения, като молят да получат официално становище от
Централната избирателна комисия, така че всички публикувани
данни да бъдат отразени максимално коректно в интернет страницата
на ЦИК.
Предлагам да разгледаме въпросите, които поставят, един по
един и да одобрим, ако намерим за добре, техните предложения.
Предлагам първият въпрос, който поставят, е за текста и начина на
изчисляване на 4-процентната бариера, така както е представено да
го потвърдим.
Първата страница предлагам да потвърдим така, както е
предложено – начинът на текст и начинът на изчисляване на 4процентната бариера.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Във
вътрешната мрежа, в папката на колегата Войнов, вх. № 00-690 от
днешна дата ли е, в днешна папка? Да. Моля да се запознаете, защото
трябва да одобрим визуализацията на резултатите от изборите.
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Всъщност първата страница е предложение, което по принцип по
този начин се визуализират резултатите.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Вторият въпрос е относно това: в РИК
протокола да се изпише името на изборния район, както е показано.
Считам, че трябва да потвърдим този начин на изписване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля ви,
гледайте внимателно, защото трябва сега да направим уточненията,
да не стане после някоя грешка.
В точка 1 няма възражения.
В точка 2 – протокола на районната избирателна комисия, да
се изпише името на изборния район.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, коректно отразено, потвърждаваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Потвърждаваме.
Точка 3.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тук се съдържат два въпроса. Данните от
техническите носители да бъдат ли публикувани в хода на
компютърната обработка, когато са налични, или след като бъдат
обработени всички? Аз предлагам да бъдат публикувани в хода на
компютърната обработка, когато са налични.
Другият въпрос е дали подпомагаме писаните CSV-файлове от
машините да бъдат включени във файла с отворени данни - също
смятам, че е хубаво да бъдат включени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това, което молят за
становище от ЦИК, е дали, кога и в какъв обем да се публикува
информацията от техническите носители на машините за гласуване в
сайта на резултатите от гласуването.
Тяхното предложение е данните за се публикуват в архивиран
файл, който да съдържа файла от машината и файла с електронния
подпис на този файл, за да гарантира, че данните са валидни и
подписани от машината. Това е тяхното предложение.
Колеги, около кой вариант се обединяваме?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Те трябваше да дойдат тук и да ни го
демонстрират как ще изглежда едното и другото.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: То е демонстрирано
с картинки.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Добре, естествено, че ще се публикува
заедно с междинните резултати. Всичко, през час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест, когато са
налични.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не, през час се публикува всичко, така,
както е по оперативен план. Мисля ,че от три години свикнаха с тази
работа и да не продължаваме. Всичко, през час.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Въпросът е дали подписаните CSV файлове
от СУЕМГ да бъдат включени във файла с отворени данни. Аз
предлагам да бъдат включени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Ако под това се обединяваме, следващата
точка е активността на гласуване. Тук е описано как. Предлагам да
потвърдим процедурата и визуализацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тоест данните за
активността ще вървят чрез платформата cik.is-bg.net и ще се
публикуват съобразно решението на ЦИК, прието при приемане на
оперативния план, нали така? Добре.
Представили са примерни изгледи от визуализацията за
активността по изборни райони, обобщена за страната.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така. Предлагам да одобрим тези
примерни изгледи.
Шестото е примерни изгледи на интерактивни карти са
посочили.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност те
предлагат предложението, което е било възприето на изборите на 4
април - информация и в интерактивни карти да бъде публикувана на
страницата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е всъщност
като кликнеш върху изборния район, да ти излезе информацията.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре. И представят
примерни изгледи. Всъщност това е, нали?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, това е и предлагам да им изпратим едно
писмо, в което да изразим становището.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да изразим това, с
което сме съгласни.
Колеги, има ли други предложения?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Само по точка 4, втория абзац, в
който очакват да получат данни сумарно за страната и извън страната
в деня преди изборите на 10 юли да им отговорим, че за извън
страната няма да им даваме. Ще им даваме ли преди?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Как преди?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Какво да им дадем за данни за броя
на избирателите по изборни райони и сумарно за страната и извън
страната. Аз предлагам сумарно за страната и точка. Всъщност не
точка, защото има продължение. Какви данни?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, подобре зачетете текста, за да стане ясно: „За изчисляване на
избирателната активност очакват да получат от ЦИК информация за
броя на избирателите по изборни райони и сумарно броя на
избирателите за страната и извън страната в деня преди изборите.“
Очакват на 1 юли ние да им предоставим броя на избирателите. Това
е предложението – по изборни райони за страната и сумарно за
страната и извън страната.
За извън страната можем да подадем само тези, които
евентуално ще са в списъците за гласуване, но не ги изготвяме ние.
Колеги, ние можем за да им я предоставим на 10 юли – за
страната е ясно: по изборни райони, обобщено, въз основа на данните
от ГД „ГРАО“, - но за извън страната ние можем да изискаме от
Министерство на външните работи информация за лицата, вписани в
списъка за гласуване. Ние не можем друга информация да дадем.
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Колеги, по отношение на предложението за информацията
относно броя на избирателите извън страната, тъй като това е доста
динамично число, предвид това, че в списъците за гласуване по
принцип е по-малката част от гласуващите, по-голямата част се
дописват в допълнителната страница, мисля че няма да е коректна
тази информация и въз основа на нея да се изчислява избирателна
активност - тя няма да бъде реална.
Други предложения?
Ако нямате други предложения, подлагам на гласуване
предложението на господин Войнов с направеното допълнение от
господин Георгиев и изпращане на писмо до преброителя.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-11-154 от 6
юли. Писмото е от Христо Иванов. Той задава няколко въпроса във
връзка с изпълнение на изискванията по чл. 213а (ИК). Може да се
запознаете с писмото в моя папка. Задава въпроси във връзка с
достъпа до изходния код на машините, протоколите по доклада на
ДАЕУ, БИС и БИМ, документации и протоколи по процеса на
инсталиране на системния образ на машините и кой има достъп до
частния ключ за UEFI какви са процедурите за неговото управление и
достъпа до докладите от процеса по инсталиране и персонализиране
на машините.
Подготвил съм писмо до Христо Иванов, което може да
видите в моя папка, в което го уведомяваме за достъпа до изходния
код за протоколите по доклада на трите институции, които
удостоверяват съответствието, както и по документацията и
протоколите на процеса по инсталиране на системния образ на
машините и за частните ключове. Писмото е в моя папка. Ако няма
забележки, предлагам да го изпратим с този текст.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с предложението на колегата Войнов.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, аз предлагам: днес е петък преди
изборите и утре, както и в изборния ден, на такива писма, които не
налагат никаква спешност и решаване на проблеми, свързани
непосредствено с изборния ден и с организацията на изборите, да
отговорим след изборния ден и след като премине приемането на
документите от районната избирателна комисия, защото този въпрос
касае неща, които ще се случат след изборите. Самият Христо
Иванов, който е подал искането, говори за това, че в продължение на
срещата, която беше направена и организирана тук, въз основа на
решението на Централната избирателна комисия да имат право да
участват и да им бъде представен процесът на удостоверяване на
съответствието на представители на партии и коалиции. Имаше и
представител на Демократична България. Всичко това, което се
изисква, касае процеси и неща, които могат да се случат и трябва да
се случат след изборите.
Предлагам не само това писмо, а всички такива, всеки
докладчик да прецени спешността им, за да не губим време сега и да
се занимаваме със спешните и важни въпроси във връзка с изборния
процес и с организацията на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не съм съгласна с колегата Матева
да оставяме без разглеждане подобни писма. Считам, че всяко едно
такова писмо би следвало да бъде разгледано и докладвано в
Централната избирателна комисия. Още повече, обръщам внимание
на първо тире от последния абзац. Там има обективирани
предложения, които касаят преди изборния ден, така че не считам, че
следва да ги разглеждаме подобни писма, без значение от кого са и не
с оглед на конкретното лице, а след изборния ден. Това би
означавало, че ние няма да обърнем внимание на никакви
предложения, на да вземем под внимание, още повече че става
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въпрос за субекти, които са част от политическото състезание на
предстоящите избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате
предложението на господин Войнов, обективирано в писмото, което е
изготвил като проект.
По предложението на госпожа Матева?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Аз също смятам, че трябва да се
отговори на писмото и смятам, че подготвеният отговор е подобаващ
и трябва да бъде гласувано така, както е предложението на колегата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз имам молба за отлагане в рамките
на днешното заседание, с оглед запознаване с писмото и отговора,
който ни докладва колегата Войнов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, колега
Войнов, нататък със следващ доклад, тъй като има искане за
запознаване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-06-498 от 7
юли 2021 г. Писмото е от кмета на община Айтос, който ни
информира, че в три секции в община Айтос, които са с над 300
избиратели, не са предвидени устройства за машинно гласуване.
Действително трите посочени секции не са предвидени за
машинно гласуване. Секциите, които са предвидени за машинно
гласуване, са 9401 и са определени с решение на ЦИК и промени не
могат да се правят, особено в последния момент, така че предлагам
писмото да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-15-590 от 7
юли. Писмото е от РИК – Кърджали. С него ни изпращат
предложение относно начина на пристигане и предаване на
машините в предизборния ден. Тъй като транспортният график вече е
уточнен, вчера го изпратихме на всички РИК-ове, надявам се, че са
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съобразени с предложението на колегите, затова предлагам и това
писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Всъщност в
транспортния, логистичния план бяха посочени конкретни часове за
всяка избирателна секция, доколкото си спомням от вчерашния ден.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължете, колега
Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Следващото писмо е с вх. № НС-15-583 от 7
юли. Писмото е от РИК 17. С него ни сигнализират, че за 15-а секция
в община Раковски не е предвидена машина, въпреки че тя е с над
300 избиратели.
След разговор с колегите се оказва, че те са гледали някакъв
предварителен транспортен план, в който не е включена тази секция.
В окончателния транспортен план тази секция е включена и в тази
секция ще има машина, така че предлагам и това за сведение.
Писмо с вх. № НС-15-593 от 8 юли. Писмото е от РИК 13 и с
него ни уведомяват за дефектирала машина от предоставените им за
разяснителна кампания. Проблемът вече е разрешен, вчера им
дадохме нова машина. За сведение е.
В същата връзка е и писмо с вх. № НС-06-500 от 7 юли. То е
от община Панагюрище във връзка с нашето писмо, което им
изпратихме и ни уведомяват, че са готови да създадат необходимата
организация за пробно гласуване на територията на община
Панагюрище. Също го докладвам за сведение.
Писмо, вх. № НС-04-01-397-1 от 08.07. Писмото е от
Министерство на външните работи. С него ни изпращат грама от
Генералното консулство в Лос Анджелис. В грамата съобщават, че с
Решение № 345-НС на ЦИК в секция 576 в Лос Анджелис е оставена
незаета позицията на заместник-председател. Вместо това е вписан
още един член.
Освен това, поставят въпроси относно коректния формат на
приемо-предавателния протокол при предаване и приемане на
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машините от ЦИК и формите на транспортиране и доставяне на
машините.
Доколкото разбрах, съставът на 576-а секция е коригиран
вече, а приемо-предавателният протокол е в Методическите указания
за гласуване извън страната.
Предлагам това писмо да остане за сведение.
Писмо с вх. № НС-04-01.426 от 08.07. Писмото е от
Министерство на външните работи. С него ни информират, че са
получили две писма от „Сиела Норма“. Първото е искане за
предоставянето на контакти на лицата, които ще бъдат в СИК. С
второто писмо са получили приложен непълен списък на техници в
чужбина. Предлагам и това да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Казахте техници за
извън страната?
Заповядайте, госпожо Ганчева, ако е в тази връзка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Да, във връзка е.
Във връзка с доклада на колегата Войнов, тъй като, с оглед
разпределените ми доклади и съдържащи се грами, от вчерашната
среща с работна група „Избори“ в частта с машинно гласуване и
предаване на устройствата не бяха поставени проблеми, но виждам,
че и сега по някакъв начин има писма, в грамата, която днес ми е
разпределена, в писмото ми се препраща от Генерално консулство
Лос Анджелис и се твърди, че има неяснота и липса на указания от
Централната избирателна комисия по отношение на приемането и
предаването на машините., така че се получава разнопосочна
информация. От една страна, на срещата Министерство на външните
работи не ни алармира с проблеми, а получаваме информация под
формата на писма и грами, че са налице такива проблеми.
Може би колегата Томов да вземе отношение като
ръководител на гласуването извън страната дали по някакъв начин
ще изчистим тези неясноти, които, по мое мнение, не следва да има
някакви ясноти, да се създава безпричинно, че има някаква сложност
в процесите или някакви проблеми, защото и колегата Войнов
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докладва такова писмо, и аз по-нататък като ми се даде думата, ще
докладвам такава грама.
Не е за езика, говоря, че по грамите вчера имаше и сега – става
въпрос за неясноти относно приемане и предаване на устройства за
машинно гласуване.
Колегата Войнов предлага да оставим за сведение неговия
доклад. Аз обаче предлагам да изчистим този проблем. Вчера имаше
среща с работна група „Избори“ и не бяха поставени такива въпроси;
ето, днес се докладват писма, че има някакви проблеми. И аз имам
грама, разпределена в такъв смисъл от Генерално консулство Лос
Анджелис и проблем, поставен от работна група „Избори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз като чета грамата, не усещам
впечатлението, че те нещо се притесняват. Те ни питат за позволени
от закона форми на транспортиране, възможност за доставяне на
специализираните устройства до СИК в подходящо време в
предизборния ден. Мисля, че това са неща, които Министерство на
външните работи е организирало.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не, не е така.
Колегите от Министерство на външните работи поставиха вчера
въпрос. Те имат ангажимент по транспортирането от България до
ДКП и от ДКП до секционната избирателна комисия. Но форматът на
приемо-предавателния протокол между тях и секционната
избирателна комисия, според мен, не може да бъде утвърден без
Централната избирателна комисия или без поне някаква санкция или
изразено мнение от нас.
Заповядайте госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като се запознах подробно,
докато вървеше дискусията с грамата, разпределена на колегата
Войнов, става въпрос, колеги, за две различни грами с изх. № от
Генералното консулство в Лос Анджелис, което означава, че има
някаква неяснота, при все че в две грами се поставя този проблем.
Моля, колега Войнов, в точка 2 от Вашата грама става въпрос за
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следното: „Молим ЦИК за ясни разяснения относно конкретна
информация за приемо-предавателни протоколи при предаване на
СИК на специализирано устройство за машинно гласуване,
позволените от закона форми на транспортиране“ и т.н. Но те молят
за ясни разяснения.
Грамата, която е в свързан доклад и затова си позволявам да
взема отношение и да изясня въпроса, е грама с изх. № 116 от
Генералното консулство и в точка 2 наред с другите проблеми, които
се поставят, абсолютно се преповтаря изложеното, съобразно Вашия
доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ерхан Чаушев
искаше думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да уточним с думи прости ситуацията.
Тези грами все пак първо се пращат на Министерство на външните
работи, а от Министерство на външните работи кой знае защо ни ги
препраща до нас без становище. Да, това е техниката.
Министерство на външните работи организира работата си за
пренос ДКП – секции. Сто пъти го уточнихме този въпрос, даже и
вчера. Обаче Генералният консул на Лос Анджелис пита сега как ще
се транспортира. Не е ли малко странно това? Министерство на
външните работи поема от ДКП към секциите, обаче Генералният
консул не знае и пита мен как да го транспортира.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз пак за тези предавателни протоколи,
които не са им ясни. Ние приехме Методически указания за
гласуване извън страната. Там има приложение 2: протокол за
предаване и приемане на специализирано устройство за машинно
гласуване: „Днес, еди-кога си секционната избирателна комисия в
еди-коя си секция е получил от ръководителя на ДКП или
оправомощен от него представител следното“ – и се изброява:
машина за гласуване и т.н. Те се интересуват какъв е конкретният
формат. Форматът е А4, трябва да си го разпечатат.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с казаното от колегата
Войнов, колега Чаушев, аз нарочно обърнах внимание, като взех
първия път думата, че на вчерашната среща ние бяхме сезирани с
проблем, обаче днес грамите се препращат не само като грами, а и с
молба за разясняване от работна група „Избори“ в лицето на
постоянния секретар. Аз затова обърнах внимание. Както и колегата
Томов казва, обърната е в частта Методически указания. Това
означава, че Министерство на външните работи за мен лично найвероятно не е дало някакви разяснения и възникват тези проблеми по
места, които ние като Централна избирателна комисия може би не
бива да оставяме без внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма други
предложения, продължете.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Още едно, последно, вх. № НС-23-449-2 от
08.07. Писмото е от „Сиела Норма“ и с него ни предоставят на
вниманието график на обучения, които са организирали на 7 и 8 юли
в РИК – Монтана. Предлагам за сведение.
Засега нямам повече доклади.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Друг
доклад имате ли? Засега не.
Преминаваме към втора точка - проект на решение от на
видеозаснемане и видеоизлъчване на процеса на установяване на
резултатите, предполагам. Заповядайте, колега Георгиев.
Точка 2. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря, госпожо председател.
В моята папка съм написал един относително кратък текст във
връзка с реда, който ЦИК трябва да приеме във връзка с чл. 272 и
288а от Изборния кодекс. Предлагам проектът да бъде приет после
като протоколно решение. Ако комисията предложи, ще го приемем
като решение с номер и в следващия вариант ще бъде на основание
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на чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 272, 288а от изборния кодекс.
Написал съм го, така че можете да го видите в папката с мои
инициали от днес, като видеозаснеането, съответно видеоизлъчването
започва след обявяване на гласуването за приключило и края на
изборния ден и обхваща“ – и са изредени общо четири подточки за
действията и процесите, при които се осъществява. След това
приемаме текста, че видеозаснемането и видеоизлъчването се
извършват при спазване на изискванията на защита на личните данни
и на противоепидемичните мерки, въведени с акт на компетентен
държавен орган, че е забранено да се заснемат.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колега
Георгиев, актът на компетентния държавен орган е известен, защото
ние сме се позовали на него в нашето решение, с което определихме
реда, по който се прилагат мерките в изборния процес. Така че мисля
че трябва да се цитира и нашето решение и мерките, които е
определил здравният министър и държавният здравен инспектор и
моля колегите да се запознаят с текста. Моето лично мнение е, че
такова решение би следвало да бъде оформено и взето с решение с
номер.
Ако колегите смятат нещо различно, моля да кажете.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да, присъединявам се към това
предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Напротив, аз предлагам да е с номер. Смятам, че трябва да се оформи
като решение и да бъде описано по-подробно, както казахме за
мерките,
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предложението е за протоколното
публикуване в рубриката „Съобщения“, но…
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: В
рубриката „Съобщения“ няма да се запознаят. То най-вече е насочено
и към секционните избирателни комисии, и към тези категории лица
които могат да излъчват и да заснемат – наблюдатели, застъпници,
представители на партии и т.н. Така че, според мен, трябва да бъде
оформено по малко по-различен начин.
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Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз също считам, че трябва да бъде
като решение на Централната избирателна комисия и да секционните
избирателни комисии да бъдат снабдени с това решение, тоест копие
да им бъде предоставено.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Аз бих
предложила, трябва все пак да се обвърже обстоятелството, че това
видеозаснемане и видеоизлъчване е предвидено с цел да се осигури
пряка видимост към процеса на установяване на резултатите. То не е
заради друго.
Моето разбиране на този текст на Изборния кодекс и на
промяната е, че всъщност спазвайки противоепидемичните мерки и
реда в изборното помещение, един наблюдател например ако няма
пряка видимост, защото се намира по-далече, тогава може да заснема
процеса само и единствено на разпечатване примерно на протокола
от машината, установяване на резултата или отваряне на
избирателната кутия, а не просто всички процеси в изборното
помещение.
И при предаване и приемане на протоколите в районните
избирателни комисии, мисля че можеха и при въвеждане на данните.
Струва ми се, че малко по-подробно трябва да се разпише и по
отношение на районната избирателна комисия къде могат да
присъстват и какво да заснемат и излъчват тези категории лица.
Може би в проекта на решение да бъде в точка 1: в
секционната избирателна комисия какво може да се заснема, и в
точка 2 – в районната избирателна комисия при предаване на
резултатите.
Колеги, ние ще кажем ли нещо къде може да се излъчва?
Какво значи видеоизлъчване, кой ще го излъчва и кой ще има право
да гледа това, което се излъчва?
Аз бих предложила да обмислим вариант, в който да
определим, че след някакъв период от време лицата, които са заснели
процеса на установяване на резултатите трябва да унищожат
материала. Питам ще пишем ли нещо къде може да се излъчват, дали
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във Фейсбук, дали в други социални мрежи, дали по някакъв друг
начин. Това ви питам. Аз не казвам да им пречим, колега Гаврилов,
просто поставям въпроси, защото ми се струва твърде…
Колеги, ако нямате други предложения, аз бих предложила
колегата Георгиев да го подготви като проект на решение и тогава да
върнем отново на тази точка.
Становища, колеги?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Естествено, че ще го приемем, това е ясно,
но, както виждате, нюансите са по-съществени от голите думички в
нормативни текстове все пак. И това е думичката в случая
видеоизлъчване. Другите горе-долу ги разбрахме, видеоизлъчване.
Кой видеоизлъчва? Този, който е записал ли? Той предоставя на
някого да видеоизлъчва, каквото и да значи това? И какво значи
видеоизлъчване – къде, на екрана в къщи ли? Може да е онлайн,
може и да не е. Не знам кой какво има, но както и да е, ще го
гласуваме, каквото и да е, ще видим какво ще стане. Нали го
подготвяш по някакъв начин? Не знам…
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Приемам направените предложения
да го подготвя като проект за решение и да го разгледаме отново.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Всъщност моля да изменим и допълним дневния ред с точка
„Промяна в състава на ОИК – Кресна“.
И да ме включите в „Гласуване извън страната“, предвид че
ми бяха разпределени току-що доклади.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Включвам Ви в „Гласуване извън страната“.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Моля и мен да ме включите в „Гласуване
извън страната“, както и в „Жалби и сигнали“ и в „Административни
преписки“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Добре,
колега Стоянова.
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Предлагам нова точка 6в да бъде „Промяна в състави на
ОИК“. Колеги, моля режим на гласуване за промяна на дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Колеги, точка трета.
Точка 3. Доклад относно гласуване извън страната.
Имате ли готовност двамата докладчици? Колега Ганчева,
готовност за доклади извън страната? Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-04-01-397/2 от 08.07.2021 г.
Това е писмо от работна група „Избори“ с препратени две грами от
Министерство на външните работи и от Генерално консулство Лос
Анджелис. Под формата 116, 118 са грамите.
В придружителното писмо от работна група „Избори“
обръщат внимание, че в секция 594, Сан Диего, Оушън сайд,
Калифорния, във връзка с определение с Решение 375-НС/-02.07.2021
г. тричленен състав на СИК, нейният председател господин Вутов е
изразил пред Генералното консулство опасение, че съставът на
комисията е малък и вероятно ще изпитат затруднения по отношение
на качеството на произвеждане на изборния процес. Положени са
усилия за осигуряване на човешкия ресурс за сформиране на 5членна СИК, като към грамата са представени допълнителни
предложения за членовете на СИК.
Генералното консулство Лос Анджелис отправя молба при
законова възможност съставът на въпросната СИК да бъде увеличен
до 5 члена. Това е преразказано накратко в придружителното писмо
от работна група „Избори“. Няма обективирано предложение.
Колеги, аз няма да направя предложение за увеличаване на
този състав, тъй като според мен няма правно основание два дена
преди изборите. Знаете, утре се предават изборните книжа и
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материали за извън страната. Не виждам законово основание да
увеличим състава от 3 на 5. Само обръщам внимание - съжалявам, че
колегата Томов отново го няма в зала, като ръководител на
гласуването извън страната - мисля, че правилно си спомням, че
всички тричленни състави, които Централната избирателна комисия
утвърди и съответно възприе при назначаване на СИК извън
страната, са по предложение на Министерство на външните работи.
Така че, липсата на становище относно предложението на
Генерално консулство Лос Анджелис, липсата на каквото и да е
обяснение защо първоначално е 3, а сега един ден преди изборите се
предлага 5. Аз нямам предложение за увеличаване на състава. Ако
някой колега направи друго предложение… Не намирам правно
основание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря. Колеги, становища по доклада на колегата Ганчева?
Заповядайте, колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз смятам, че нямаме правно основание
да променяме числения състав на комисията, още повече че това ще
повлияе квотното разпределение и принцип, на който са извършени
предварителните разпределения при консултациите. В този смисъл не
намирам основание за уважаване на искането.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Аз поддържам това становище и
винаги съм го поддържала, дори и при предходните произведени
избори, така че ако няма други предложения, в тази част предлагам
да е за сведение. Считам, че не дължим отговор.
По отношение на втория поставен проблем, а именно, 576-а
секция, Лос Анджелис, Генерално консулство се обръщат към нас с
молба, че има незаета позиция за заместник-председател, като вместо
това са определени трима членове. Сочи се, че най-вероятно става
въпрос за техническа грешка.
Аз извърших справка чрез сътрудниците за гласуването извън
страната и, видно от състава на секционната избирателна комисия в
Лос Анджелис, той е обезпечен, колеги, в момента в пълнота, само че
е допусната техническа грешка, която ще бъде отстранена днес с
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наше решение, ще бъде взето под внимание. Заместникпредседателят господин Райко Асенов Дундалов е назначен и за член,
и за заместник-председател. Така че това ще бъде отстранено като
техническа грешка. Обърнато е внимание и в проекта на решение,
който най-вероятно по-късно ще се докладва, ще се вземе предвид.
По отношение на другите поставени въпроси, отново съвпада,
както казах и когато взех отношение по доклада в „Машинно
гласуване“ във връзка с докладването от колегата Войнов, въпросът
за неясноти при приемо-предавателните протоколи за устройствата за
гласуване. Предвид доклада на колегата Войнов и обсъжданията по
него, аз нямам предложение в тази част.
Това е към момента за гласуване извън страната. Ако имам
други, по-късно пак ще се включа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Благодаря.
Колега Стоянова, имате ли готовност сега, или по-късно?
Заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, ще ви докладвам първо от
днешна папка доклади и след това от вчера от папката на колегата
Томов, защото те вчера не успяха да влязат в доклад.
Докладвам ви преписка с № НС-23-531 по отношение на
секционна избирателна комисия в чужбина в Брюксел. Оттегля се
човек, там трябва да бъде извършена промяна. Заявление от
физическо лице е, оттегля се. Извън страната е, в моя папка от
днешна дата е. В преписка № НС-23-531 едно лице заявява, че по
лични причини и поради заболяване в семейството не е в състояние
да си изпълни функциите. Поради тази причина трябва да бъде
заменен и вероятно ще бъде заменен с предложение от гражданската
квота, ако няма предложение от политическа партия или от
Министерство на външните работи.
Вх. № НС-23-532 е от дама от Лондон Стратфорд, която търси
контакт на назначен член от секционна избирателна комисия. поемам
ангажимент до края на деня да й бъдат изпратени контактите по
съответен начин.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги предлагам принципно по
отношение на исканите контакти да приемем едно протоколно
решение, че в момента, в който дойде искане, било в оперативен
порядък или писмено, за да не затрудняваме и да не губим време на
заседание, да ви предоставя в най-удачната форма – било по имейл,
било по телефон, с оглед бързина и обезпечаване на процеса за
гласуването извън страната.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз не възразявам, просто бих желала
предоставянето на тази информация да става чрез проверка през
техническите лица, за да сме сигурни, че е дадена актуална
информация за лицето, което е в тази секция. В този смисъл ако
нямат нищо против колегите, да подложим на гласуване протоколно
решение, с което при постъпили запитвания по телефон, мейл или по
друг начин за контакти на членове на секционни комисии в чужбина,
този, който е приел запитването, да извърши проверка при
техническите лица, които поддържат базата данни с членове на
секционни комисии в чужбина и да се дава обратна връзка на лицето,
направило искането.
Моля да го гласуваме в този смисъл, ако не възразявате,
госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване това предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, има ли други доклади за извън страната?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Имам последен доклад. Лице се отказва
от участие в СИК – Дрезден и моли да бъде освободен като секретар
на СИК – Дрезден. Посочва лице, което е в списъка на резервите.
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Ще извършим тази проверка и ще предложа със следващия
проект за решение за назначаване на секционни комисии тази
промяна да бъде извършена, ако предложеното лице е в списъка с
резерви или е предложено от Министерство на външните работи или
от някоя от партиите. Според мен в случая ще вземем от резервите,
които са предоставени от Министерство на външните работи.
В тази точка нямам други доклади, а вече с решението, с което
са извършени тези промени, ще ги докладвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колеги, аз ще ви докладвам за сведение. Писмо НС-04-01-422
от 8 юли от постоянния секретар на Министерство на външните
работи във връзка с нашето писмо относно машината за гласуване,
която не беше доставена до секционната избирателна комисия в
Ларнака. Уведомяват ни, че въпросната машина със съответния
идентификационен номер е намерена и са предприети действия за
нейното транспортиране до ДКП – Никозия и предаването на
секционната избирателна комисия.
Колеги, продължаваме със следваща точка четвърта.
Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 4. Проект на решение относно начина на сгъване на
хартиената бюлетина при гласуване в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г.
Този проект на решение е относим при гласуване с хартиена
бюлетина. Моля, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
В папката с мои инициали от днес може да видите проекта с
№ 456 на решение, каквото е взимано и в предишни ситуации,
относно начина на сгъване на хартиената бюлетина, поставяне на
печати и откъсване на полето с номера при гласуване с хартиена
бюлетина в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Предлагам текст, който да указва в общо пет точки един начин
за сгъване, най-общо казано, на хартиената бюлетина при
гласуването на избиратели с хартиени бюлетини, когато се гласува по
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този начин, и като последна точка, шеста, че указаният начин на
сгъване на бюлетината е препоръчителен с цел запазване на тайната
на вота.
Докладвах. Ако колегите имат предложения по текстовете?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение имате ли въпроси? Мисля, че той не се различава по
същество с проекта на решение за сгъване на хартиената бюлетина в
предходни избори, няма промяна в закона в тази част, същите са
реквизитите на бюлетината, така че, колеги, ако нямате предложения,
подлагам на гласуване това решение, което е приложимо само в
случаите, когато се гласува с хартиени бюлетини.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, това Решение е с № 434-НС.
Минаваме към точка пета.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 5. Проект на решение относно регистрация на
застъпници извън страната.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви съобщение от
Административен съд – София-град по адм. д. 66-22 от 2021 г., с
което ни изпращат определение 50-42 от 8 юли 2021 г.
Производството е образувано по жалба на И.
М. П.
срещу
Решение № 369 на ЦИК. С това определение жалбата срещу
решението е отхвърлена. Определението е окончателно, така че го
докладвам за сведение. Докладът е с вх. № е НС-08-185-1 от 8 юли
2021 г.
Следващият ми доклад е с вх. № НС-08-94/3 от 8 юли 2021 г.
Писмо от Административен съд – София-град по адм. д. 66/23 от
2021 г., с което Административен съд - София-град ни изпраща
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определение 50-31 от 8 юли 2021 г. Моли за спешност, тъй като
делото е насрочено за 12 юли., като се указва на Централната
избирателна комисия да представи Решение на СИК № 354 от 30
юни, което не е приложено по административната преписка, както и
протоколите от заседанията. Докладвам го за сведение. Възложила
съм на юристите да подготвят документите, за да бъде изпратено на
Административен съд - София-град.
Колеги, във вътрешната мрежа в папка с моите инициали
трябва да е качено становище до Административен съд – Ловеч.
Докладвам ви писмо от Административен съд – Ловеч, с вх. № НС08-186 от 7 юли 2021 г., с което съдът ни изпраща адм. д. № 228/2021
г. по подведомственост.
Делото е образувано по жалба на политическа партия
„Възраждане“ срещу заповед на кмета на община Ловеч, с която са
определени местата за извършване на предизборна агитация.
Административен съд – Ловеч приема, че процедурата по обжалване
трябва да бъде развита пред Централната избирателна комисия,
съгласно разпоредбите на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.
В становището, което предлагам Централната избирателна
комисия да приеме, са развити съображения, че заповедта и
действията, които се обжалват на кмета на община Ловеч, са
обжалвани от жалбоподателя с жалба, подадена до Районна
избирателна комисия – Ловеч. Районна избирателна комисия – Ловеч
се е произнесла с Решение № 86/30 юни 2021 г. Срещу това решение
е подадена жалба в Централната избирателна комисия. Централната
избирателна комисия се е произнесла по жалбата с Решение № 393НС от 5 юли 2021 г.
Едновременно с жалбата срещу решението на Районна
избирателна комисия – Ловеч е подадена и процесната жалба до
Административен съд – Ловеч за обжалване действията на кмета на
община Ловеч.
По изложеното ви предлагам да върнем адм. д. 228/2021 г. на
Административен съд – Ловеч, тъй като ви предлагам Централната
избирателна комисия да приеме, така както е и практиката на ЦИК,
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че заповедите на кметовете на общини, с които определят местата за
извършване на предизборна агитация, подлежат на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс, а не по реда на чл. 73 от
Изборния кодекс, по който ред подлежат на обжалване решенията на
районната избирателна комисия, каквато процедура вече е извървяна
в този процес и ви докладвах решението на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада,
представен от госпожа Матева, имате ли въпроси, предложения?
Виждате го във вътрешната мрежа. Подлагам на гласуване така
представеното становище да бъде изпратено до Административен съд
– Ловеч заедно с цялото дело, разбира се.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви току-що
постъпила, поне донесена ми, жалба с вх. № НС-23-462/2 от 9 юли
2021 г. Тя е срещу Решение № 406-НС от 6 юли на Централната
избирателна комисия и специално приложението към него, като се
обжалва предложеният състав на Секционна избирателна комисия
32-06-000-30 Аржентина, Буенос Айрес. Жалбата я докладвам за
сведение, тъй като тя е до Върховен административен съд. Ще бъде
окомплектована преписката от нашите юристи и ще бъде внесена
цялата административна преписка във Върховния административен
съд.
За момента нямам други доклади в тази точка, но има
вероятност да върнем отново на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в тази точка
пета?
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
На 1 юли докладвах една жалба, която беше от партия
„Възраждане“ от заместник-председателя й. Те се жалваха от това, че
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не са получили достатъчно време да кажат номера си на бюлетината в
определено предаване в БНТ. Естествено, ние препратихме тази
жалба до БНТ. Оказа се, че междувременно е постъпило и искане,
което е на същата тема. Искали са допълнително да им дадат 13-те
секунди, с които смятат, че са ощетени.
В отговора си БНТ отговаря, че форматът е такъв, че на всеки
участник са дадени 6 минути и на практика точно на тази партия са
дадени допълнителни 3-4 секунди, тъй като тя е била изчерпала
междувременно лимита си от време, който всеки участник има право
да ползва във формата. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
Вашият доклад беше за сведение.
Има ли други докладчици в точка 5 – доклади по дела, жалби
и сигнали? По-късно госпожа Стоянова. Добре, ще се върнем покъсно, колеги.
Имате ли готовност, господин Георгиев?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам един сигнал, който мога за
сведение да представя. Не съм включен в дневни ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Сигналът е с вх. № НС-10-310 от 8
юли и е от политическа партия „Републиканци за България“. В него
със снимка на един плакат е обявено, че във връзка с предстоящо
честване на празника на Бяла Слатина – обявяване за град, е
предвидено да бъде на 10 юли. Писмото завършва с: „Надявам се да
обърнете внимание на подадения сигнал“, тъй като политическата
партия „желаем да бъдат проведени честни избори без нарушения и
манипулации“. Предлагам го за сведение, тъй като единственото
твърдение е, че всъщност 7 юли е датата, а честването ще бъде на 10ти, което е в предизборния ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Тъй като става
въпрос за община Бяла Слатина, защо да не го изпратим на районната
избирателна комисия?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Да го изпратим на РИК – Враца.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Не да го оставяме за
сведение?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: За препращане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като
изложеното в сигнала се отнася за събитие, което ще се провежда в
община Бяла Слатина, ви предлагам да бъде изпратено по
компетентност на Районната избирателна комисия във Враца.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме със следващата точка.
Заповядайте, господин Георгиев.
Точка 6. Проект на решение относно регистрация на
застъпници извън страната.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали
има проект с № 454 вътре и е предложение за регистрация на
застъпници на кандидатска листа на политическа партия Гражданска
платформа „Българско лято“.
Постъпило е заявление с вх. № НС-10-307 от 8 юли този
регистрация на застъпниците. Приложени са съответните документи.
След извършената проверка се е установило, че от предложените
общо в списъка 39 лица за 35 от списъка отговарят на изискванията
на Изборния кодекс и на съответното решение под № 145 от 31 май
на Централната избирателна комисия, а за 4 лица са установени
несъответствия.
Предлагам Централната избирателна комисия да реши:
регистрира застъпници на кандидатска листа на политическа партия
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Гражданска платформа „Българско лято“ в избирателни секции извън
страната следните лица – изброени общо 35 лица. На застъпниците да
бъдат издадени удостоверения.
Докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В коя папка е?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката от днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по доклада
на господин Георгиев по този проект на решение имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване проект на решение относно
регистрация на застъпници на кандидатска листа Гражданска
платформа „Българско лято“ в изборите за народни представители –
да коригирате текста – извън страната.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, това Решение е № 435-НС.
Имате ли друг доклад в тази точка?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: По тази точка не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме със
следващ доклад по точка 6а. Заповядайте, господин Чаушев.
Точка 6а. Проект на решение относно регистрация на
застъпници.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя вътрешна папка
има проект за решение за регистрация на застъпници за кандидатска
листа на партия „Движение за права и свободи“ за изборите на 11
юли. Постъпило е заявление със съответното пълномощно.
Представени са декларациите на 150 лица, приемани за регистрация
като застъпници.
След извършена проверка за две лица са установени
несъответствия. Въз основа на това аз предлагам да регистрираме
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съответните 148 лица за застъпници, на които да им бъдат издадени
удостоверения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате
проекта на решение под № 457. Имате ли предложения по проекта?
Подлагам на гласуване така представения проект на решение
относно регистрация на застъпници на кандидатската листа на партия
„Движение за права и свободи“ в изборите на 11 юли. Колеги,
регистрацията за гласуване е за секциите извън страната.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Колеги това решение е с № 436-НС.
Продължаваме с точка 6б. Заповядайте, господин Чаушев.
Точка 6б. Проект на решение относно назначаване състави на
ПСИК.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка, вчерашно
заседание в иконка „Папка“ е документацията по случая. Какво е
станало? За два ПСИК-а в едно решение колегите не са разбрали и са
постановили решение за отхвърляне, тъй като не са разбрали за
секция, съответната завършваща на „100“ по отношение на позициите
кой да бъде председател или зам-председател по същество. Едното
предложение е било за представител на ГЕРБ, другото – за
„Демократична България“, видно и от писмото по преписката от
председателя на съответната РИК.
Аз предлагам този проект на решение за спорната позиция
председател на съответната ПСИК 131900100 да бъде назначен за
председател представителят на „Демократична България“ Елица
Кръстева Янкова със съответното й ЕГН….
Това е моето предложение.
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Две секции са, но те спорят само за първата кой да бъде
председател и кой да бъде заместник-председателят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с проекта за решение? Имате ли въпроси или допълнения?
Колеги, подлагам на гласуване така представения проект на
решение за назначаване на състава на секционна избирателна
комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията
на община Пазарджик в изборите на 11 юли 2021 г.
Моля, процедура по гласуване.
Колеги, моля процедура по прегласуване на проекта на
решение, докладван от колегата Чаушев.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е с № 437-НС.
Колеги, продължаваме с точка 6в – промени в състава на ОИК
– вероятно Кресна. Заповядайте, госпожо Ганчева.
Точка 6в. Промени в състава на ОИК.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, докладвам ви заявление, постъпило по електронната
поща, както и в оригинал по пощата с вх. № МИ-15-200 от госпожа
Кирилка Евгениева Жежева, със съответното ЕГН. Тя желае поради
лични причини да й бъдат прекратени пълномощията като член на
ОИК – Кресна, предвид което съм ви предложила проект на решение,
с което да освободим госпожа Кирилка Евгениева Жежева със
съответното й ЕГН, да й анулираме издаденото удостоверение и
писмо до съответната политическа сила, с оглед попълване състава на
ОИК – Кресна. Това е докладът ми, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, проектът на
решение, докладван от госпожа Ганчева?
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Колеги, по проект 452 относно промени в състава на ОИК –
Кресна? Подлагам го на гласуване така, както беше представено от
докладчика.
Моля, процедура по гласуване. Освобождаваме Кирилка
Жежева.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, това решение е с № 438-МИ.
Заповядайте, госпожо Стоянова. Връщаме се в точка пета.
Точка 5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря.
Докладвам първо сигнал с № НС-11-158 в папка от 08.07., като
го докладвам само за сведение, тъй като в сигнала се съдържат данни
за публикация във Фейсбук. Съгласно установената практика и
общото становище на Централната избирателна комисия и съгласно
разпоредбата на закона, която изключва социалните медии от кръга
на подлежащите на контрол места, за които следим дали се прилагат
правилно разпоредбите на Изборния кодекс по отношение на
агитационни материали и провеждане на предизборна кампания,
докладвам този сигнал само за сведение. Моля да се запознаете с
него.
Другото, което искам да ви докладвам, е отново за сведение,
защото ние вече сме разглеждали тази преписка. Сигнал НС-10-308
от 08.07.2021 г. Може да го откриете в папката от 8-ми.
Сигналът е от проф. Ангел Димов, председател на
Социалистическа партия „Социалистически път“. По предходна
негова жалба НС-10-273 от 29.06, предвид изложеното в жалбата,
препратихме по компетентност на КПКОНПИ преписката по
жалбата. Той ни сезира отново с молба, която и в предната жалба
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беше визирана, по отношение на които ние няма как да вземем
отношение, за сведение е.
Първо, той иска да излезем с изрични методически указания
към дейността на Общинската избирателна комисия – Хисаря, но
предвид факта, че с Решение № 1112, което е във връзка с местните
избори 2019 г., Решението е 1112-МИ от 16 септември 2019 г. има
издадени методически указания, публикувани на сайта на
Централната избирателна комисия. в тази част ангажиментът на ЦИК
е изпълнен.
Второто му искане касае издаване на методически указания за
работа на методически указания за работа по НОРИПДУКИ, във
връзка с чл. 36, ал. 6 от ЗПКОНПИ, но Централната избирателна
комисия няма правомощия да издава методически указания във
връзка с този закон, тъй като не е орган, който прилага материалното
право в тази връзка.
Третото му искане е да отменим фактически правни действия
на протокол от 23.06.2021 г. Тук забележките ми са два. Първо, този
протокол не представлява акт, който може да бъде разглеждан по
реда на горестоящия надзор. Освен това, дори и да приемем, че е
такъв, срокът за оспорването му е изтекъл и поради тази причина две
са основанията, поради което това искане се явява недопустимо, а по
същността си е и неоснователно. Това също ви докладвах за
сведение.
Третото, което искам да ви докладвам, вече за запознаване, е в
папка с днешна дата с мои инициали: проект за Решение 459-НС по
жалба на Калоян Марев Калиманов, упълномощен представител на
коалиция „БСП за България“ за изборите за народни представители
срещу Решение № 64-НС от 2 юли на Районна избирателна комисия в
31-и изборен район – Ямболски. Ще ви запозная накратко с
фактическата обстановка.
По постъпилата преписка от районната избирателна комисия
са приложени всички доказателства, които са събрани в хода на
административното производство пред районната избирателна
комисия.
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Оспореното решение № 64-НС на Районна избирателна
комисия – Ямбол е по повод на сигнал, постъпил в комисията от
Александър Стойчев Стойков, упълномощен представител на
коалиция ГЕРБ-СДС, в които той излага твърдения за това, че в
Ямбол на три улици са монтирани агитационни материали на
електрически стълбове, че са монтирани от страна на коалиция „БСП
за България“ и че текстът върху тези агитационни материали
„Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е напълно
невидим.
Твърди се още в сигнала, че задължителният текст заема помалко от 10 на сто от лицевата част, не е разположен в обособено
поле и твърди, че това представлява нарушение на чл. 183, ал. 2 от
Изборния кодекс.
РИК – Ямбол са извършили проверка от различни свои
представители. Отишли са на мястото, направили са оглед, направили
са снимки и са констатирали, че там има два вида плакати. Единият
плакат съдържа абревиатура „БСП“ и № 4, а другият съдържа име на
кандидат на коалиция на „БСП за България“, № на преференция и
номер на коалицията за участие в настоящите избори и текст, че
купуването и продаването на гласове е престъпление.
Проверяващите са приели за установено, че текстът заема 10
на сто от лицевата част на плаката.
По отношение на първия плакат РИК – Ямбол е приел, че
ЦИК, и според мен ние трябва да се съгласим с тези изводи, защото
те са подкрепени с аргументи – че първият плакат не представлява
агитационен материал, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните
разпоредби на Изборния кодекс.
По отношение на втория плакат РИК – Ямбол счита, че
същият представлява агитационен материал, съдържа информация, че
купуването и продаването на гласове е престъпление. Информацията
заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ. Това е, което РИК –
Ямбол приема за безспорно установено.
При направените обсъждания обаче на 02.07.2021 г., отразени
в протокол 14 от същата дата на комисията се установява, че
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Комисията по проверка на жалбата приема, че надписът „Купуването
и продаването на гласове е престъпление“ заема не по-малко от 10 на
сто от лицевата площ, но тъй като тази информация не е разположена
в обособено поле, поради това е наличие на нарушение на чл. 183, ал.
2 от Изборния кодекс.
Личното ми становище, изразено в мотивировката на жалбата
е, че изборите на Районна избирателна комисия – Ямбол в тази
посока са грешни – ще ви обясня защо, - и ако комисията е съгласна с
този проект, на решение, да го подложим на гласуване. От това, което
е приложено към преписката, от снимките, от протокола на
заседанието приемам, че са извършени правилно всички процесуални
действия и частично са възприели правилно изборите по
фактическата обстановка, но изборите в частта „обособено поле“ са
неправилни, поради неточен прочит и неправилно разбиране на
разпоредбата на чл. 182, ал. 2 от Изборния кодекс.
При възприемане на смисловото съдържание на правната
норма следва същата да се коментира в цялост, предвид кумулативно
поставените изискванията информацията да заема не по-малко от 10
на сто от лицевата площ и да е разположена в обособено поле.
С оглед нормативно установения математически критерий за
преценка, дефинирането на „обособено поле“ в текста на ал. 2 трябва
да се съотнася към възможността на контролиращия орган да
прецени спазено ли е формалното изискване на Закона за
съотношение текст/изображение. Не е възможно да се извърши
такава преценка, ако агитационният материал не е на площ,
обособена като самостоятелна, независимо дали става въпрос за
плакат, билборд, дипляна, аудиовизуален носител – обособената
площ е площта, спрямо която се преценява процентното съотношение
на задължителният текст „купуването и продаването на гласове е
престъпление“. В конкретния случай целта на законодателя е да
въведе такива критерии, които да позволят на избирателите да не
остават
в
заблуждение
или
неинформирани
относно
противоправността на деянията купуване и продаване на гласове.
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Предвид
обстоятелството,
че
установяването
на
административни нарушения по който и да е нормативен акт, в която
и да е обществена сфера, е процес, свързан с евентуално ангажиране
на неблагоприятни последици за субекта, спрямо когото се насочва
държавната санкция, както и във всяко производство, в което се
засягат права или създават задължения за лицата, за проверяващия
орган стои ангажимент да изследва деянието в цялост, като
преценява и целта на закона, а неправомерното поведение на дееца
трябва да е безспорно установено и да се подкрепя от
доказателствата, събрани в хода на производството.
Както от представените нагледни материали, така и от
протокола от заседанието от 2 юли 2021 г. става ясно, че в частта за
процентното съотношение на текст-изображение проверяващият екип
и комисията не констатират наличие на нарушение, респективно РИК
31 – Ямбол, не извежда заключения в тази посока.
Единствените доводи за противоправност са по отношение на
липсата на обособено поле на текста, които лично аз считам за
неправилни и предлагам в такъв смисъл решение, защото става
въпрос за материали с графичен формат. Той позволява определяне
на ширината и дължината на носителя, има ясни граници,
формиращи обособено поле, по смисъла на чл. 182, ал. 2 ИК, което да
позволява да се прецени дали разположеният текст „купуването и
продаването на гласове е престъпление“ заема 10 % от площта на
това обособено поле.
В този смисъл считам, че РИК – Ямбол е трябвало да формира
изводите си и да остави подадената жалба без уважение, тъй като в
случая не е налице отношение на разпоредбата по чл. 183, ал. 2 от
Изборния кодекс, поради което считам, че подадената жалба от
Калоян Калиманов, упълномощен представител на коалиция „БСП за
България“ е основателна и оспореното Решение № 64 следва да бъде
отменено.
Предвид горното, ви предлагам диспозитив: Централната
избирателна комисия реши: отменя Решение 64-НС от 2 юли 2021 г.,
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постановено от Районна избирателна комисия в 31-ви изборен район
- Ямболски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен
административен съд.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение, докладван от госпожа Стоянова, доста дълъг и
подробен, имате ли други предложения?
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз бих искал да имам възможност да се
запозная с решението на районната избирателна комисия, защото
това не е приложено. В момента го търся, за община Ямбол.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Решението на Районната избирателна
комисия е № 64, то е публикувано на сайта на районната избирателна
комисия и протоколът № 14 също е публикуван там.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не съм го изчел още и затова предлагам
по-късно да го приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги след като
има искане за запознаване, ще се върнем по-късно на този доклад.
Това ли беше Вашият доклад?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Нямам други доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с регистрация на наблюдатели. Заповядайте, господин
Георгиев.
Определям колегата Димитров за мъничко да води
заседанието, защото трябва да изляза.
Точка 7. Регистрация на наблюдатели.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали от днес има
предложение за вземане на решение относно искане да бъдат
регистрирани като наблюдатели на изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. представители на Сдружението на
българите на остров Крит, по повод постъпило писмо от
Министерство на външните работи с вх. № НС-04-01-3038/14 от 8
юли. Можете да разгледате проекта.
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Предлагам на Централната избирателна комисия да реши:
регистрира като международни наблюдатели в изборите за народни
представители на 11 юли следните лица - общо пет човека.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър и на
регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.
Докладвах.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, чухте доклада на господин Георгиев. Някой има ли
коментари към направеното предложение? Ако няма коментари към
направеното предложение, моля да го подложим на гласуване.
Режим на гласуване, колеги.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Номерът на решението е № 439.
В тази точка давам и на себе си думата, тъй като имам
преписка. Тя е свързана със заявление от Сдружение „Институт за
социална интеграция“. То е регистрирано с Решение на ЦИК № 200
от 9 юни и от това сдружение е постъпило предложение да се
регистрират като наблюдатели четири лица.
Документи, които са представени, с тези, които се изискват,
включително декларации по образец, приложение 30
По електронната поща имаме писмо от „Информационно
обслужване“ за извършената проверка. Тя е установила, че и
четирите лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс поради
което предлагам да регистрираме четирима упълномощени
представители на сдружение „Институт за социална интеграция“.
Следва списъкът на лицата. Регистрираните наблюдатели да се
впишат в публичния регистър, да им бъдат издадени удостоверения.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
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По така предложеното решение има ли някакви мнения?
Виждам, че няма. Колеги, подлагам на гласуване това решение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, продължаваме по дневния ред. Следва точка осма.
Точка 8. Медийни пакети.
В нея трябва да докладвам две преписки по медийните пакети.
Ще започна с договор, който е сключен между независимия кандидат
Давид Леон Леви и телевизия „Европа“. Предмет на договора е
отразяване на кампанията. Стойността на договора е 2940 лв. с
включен ДДС. Предлагам с протоколно решение да утвърдим този
договор.
Преминаваме към гласуване на протоколно решение – договор
между независимия кандидат и телевизия „Европа“, номерът на
преписката е НС-24-472 от вчерашна дата, 8 юли.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Следващата преписка е с № НС—24-427. Тя представлява
анекс към договора, който е сключен между ПП „МИР“ и Радио К2.
В анекса всъщност е разместен медийният план. Ние не
контролираме медийните планове, освен тогава, когато наблюдаваме
изпълнението им, така че предлагам с протоколно решение да
приемем този анекс към договора, който е сключен между Радио К2 и
ПП „МИР“.
Моля за гласуване, колеги.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
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Преминаваме към следващата точка, която е за доклади по
административни преписки.
Има думата Любомир Георгиев за административни преписки,
ако сте готов, разбира се. Имате думата.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с моите инициали с
писмото, в което е включена думата Делменхорст, е подготвен проект
на отговор по повод на поискано от Областна дирекция на МВР –
Плевен, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“
следното, изредено с вх. № НС-04-02-186 от 6 юли 2021 г. То е в
същата папка с мои инициали, ако искат колегите да се запознаят.
По повод на искането от сектор „Противодействие на
икономическата престъпност“ на ОД на МВР – Плевен, става дума за
образувано дело по сигнал, касаещ подадените електронни заявления
в избирателна секция в град Делменхорст.
Тъй като ние сме разглеждали на 4 юли подобна преписка по
доклад на господин Томов, само че е заведена, доколкото си
спомням, от СДВР и тъй като ние сме разглеждали на 4 юли подобна
преписка по доклад на господин Томов, само че е заведена,
доколкото си спомням, от СДВР.
В тази връзка подготвихме едно писмо и се възползвахме от
предоставените тогава към преписката материали, а именно,
подготвени са, така или иначе, пристигнали са при нас материалите
относно заявеното в точка 2 на заявлението да предоставим списък на
лицата, отразяващ броя, както и имена и ЕГН, които са подали
електронни заявления на електронния адрес на ЦИК за гласуване
извън страната, откриване на секция в гр. Делменхорст.
Това е. Ако колегите прегледат подготвения отговор за проект
на писмо, като не е това, което ви казах, а проектът е следният.
Първоначално бях приготвил проект за искане до „Информационно
обслужване“, за който обаче ние сме получили данните. Проектът до
„Информационно обслужване“ е изпълнен по повод на друга
преписка. Затова предлагам него да не го изпращаме, тъй като те са
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ни върнали вече отговор на 4-и, който е разглеждан тук на заседание.
Нека да отложим за малко.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Отлагаме доклада, докато се подготви пълната преписка.
Има думата господин Баханов.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председателстващ.
Уважаеми колеги, първо ви докладвам вх. № МИ-23-4 от
07.07.2021 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“,
териториална дирекция – Варна, във връзка с разпоредено от
Районната прокуратура – Варна по прокурорска преписка. Моля да
им предоставим информацията – пълен списък на кандидатите за
кмет и общински съветници, гр. Провадия, за местните избори 2019 г.
и резултатите от местните избори през 2019 г. за кмет и общински
съветници на Провадия.
Единият вариант е ако я има тази информация, цялата да я
препратим, ако не, да го препратим по компетентност на Общинска
избирателна комисия – Провадия. Има ли ОИК – Провадия? - Има.
Така че, колеги, предлагам да се препрати по компетентност на
Общинска избирателна комисия – Провадия, с копие до директора на
териториална дирекция „Национална сигурност“.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Чухте предложението на колегата Баханов.
Подлагам го на гласуване да изпратим преписката от
Провадия, както и копие до директора на ДАНС – Варна.
Има ли някакво друго предложение към направеното? Ако
няма, подлагам го на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Продължавам,
господин
председателстващ, ако позволите.
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Вх. № НС-04-02-191 от 07.07.2021г. от Районно управление
„Полиция“ – Казанлък ни информират, че има досъдебно
производство при тях по престъпление по чл. 167, ал. 4 от НК и
желаят да им изпратим заверени копия на избирателната листа на ПП
„ДПС“ за изборите на 45-о Народно събрание на 04.04. за 27-и
многомандатен избирателен район, както и информация на
политическа партия „Движение за права и свободи“ под кой номер е
участвал в изборите за 45-о Народно събрание.
Предлагам с едно писмо да им изпратим копие от
избирателната листа чрез търсените документи, сведения и
информация.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, чухте предложението на колегата Баханов с писмо да им
бъде изпратена исканата информация. Моля да подложим на
гласуване това предложение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.
Господин Баханов, друга преписка? Имате думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо
от областния управител на област Варна. С вх. № НС-05-153 от
06.07.2021 г. ни информират, че по електронната поща е получено
писмо от госпожа Радева с отправено искане за предприемане на
мерки във връзка с проведено на 16.06. извънредно заседание на
общински съвет – Вълчи дол за избор на временно изпълняващ
длъжността кмет на общината, което е водено от председателя на
общински съвет – Вълчи дол Димитър Тодоров. Същият се явява за
кандидат за народен представител на предстоящите избори, съгласно
Решение № 40 от 07.06. на РИК – Варна. Обясняват ни, че са
изпратили отговор до областната управа.
Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс кандидат, който е
държавен или местен орган или заема служба в администрацията на
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държавен или местен орган, с изключение на кандидат за общински
съветник, задължително ползва по своя избор неплатен отпуск или
платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на
резултатите от изборите.
Изтъкват се аргументи в полза на това писмо. Накрая,
съгласно разпоредбата на чл. 161, ал. 2 от Изборния кодекс, кандидат
за общински съветник, който заема държавна служба задължително
ползва отпуск през дните, през които в работно време участва в
мероприятия на предизборната кампания. Считат, че предвид
гореизложеното председателят на Общински съвет – Вълчи дол не
следва да се счита, че попада в хипотезата на чл. 161, ал. 1эот
Изборния кодекс и не следва да ползва служебен отпуск за времето
от регистрацията до обявяване на резултата от изборите.
С оглед на това писмо и предоставения отговор на областна
администрация – Варна, те вече са представили отговор, но молят ние
да изразим становище следва ли разпоредбата на чл. 161, ал. 1 и ал. 2
от Изборния кодекс да се прилагат по отношение на председателите и
заместник-председателите на общински съвет и общинските
съветници, когато те участват в предизборна кампания като
кандидати за народни представители, а не за органи на местното
самоуправление. С какви аргументи председателят на общинския
съвет следва да бъде диференциран от общинските съветници.
Предлагам, уважаеми колеги, кратък отговор, тъй като
Централната избирателна комисия вече има отговор по този въпрос,
независимо че подател на искането и на писмото е областният
управител на Варна, да му отговорим, че на сайта на Централната
избирателна комисия в рубриката „Въпроси и отговори“ има отговор
на поставения въпрос, а именно, въпрос № 19 и да му препратим, ако
трябва, и отговора към областния управител на област Варна.
Благодаря ви.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, чухте предложението на колегата Баханов да се изпрати на
областния управител – област Варна писмо с отговор, че има такъв
стандартен отговор в рубриката „Въпроси и отговори“, тъй като все

44
пак той пита. Колеги, чухте предложението да се изпрати писмо, в
което да се позовем на рубриката „Въпроси и отговори“.
Който е за, моля да изрази чрез гласуване отношението си.
Минаваме в режим гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
1 (Севинч Солакова).
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, продължавам. Моля
да погледнете писмо, вх. № НС-10-301 от 06.07.2021 г.- от господин
Борис Соколов, който е председател на Гражданска платформа
„Българското лято“ и предвид обществения интерес до председателя
на ЦИК, моля да отговорим на въпроси, на които се дължи наличието
в официалния списък качен на сайта на ЦИК, на секции с по-малко от
10 избиратели, включително с 1, каква е причината броят на
избирателите да не отговаря на разпоредбите на чл. 9 на Изборния
кодекс, а именно, при териториалното обособяване на населени места
секция да бъде образуване при не по-малко от 20 избиратели, а в
лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани
институции за предоставяне на социални услуги - при наличие на не
по-малко от 9 избиратели.
Следващият му въпрос е ще успее ли ЦИК, респ. РИК да
гарантира безпристрастност на изборни процес в секциите в частни
домове и имоти, приемливо ли е за ЦИК официалните документи,
качени на сайта на комисията, да фигурира адресиране на секции в
частна къща на И.
М.
, в частна къща на И. …, сграда №
68, бивш шивашки цех, частна сграда извън регулация и т. н… и на
какво се дължи съсредоточаването основно в някои общини, като
Ардино, Джебел, Кърджали, Кирково, Момчилград. Как и по какъв
начин ЦИК смята да осигури охраната на изборните книжа и машини
в частните домове със служители от МВР, както и да направи
охранителното обследване? Как ще се гарантира тайната на вота на
гласуващите в такива секции, като се спазва изискването секционната
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избирателна комисия да бъде най-малко на 3 метра от гласуващия и
къде ще е помещението за гласуване в тях? И не на последно място,
СИК счита ли секция в сгради на по-специфично предназначение,
като автобусни спирки, механи, автосервизи и други, отговарящи на
условията на чл. 8 от Изборния кодекс, като подходящи помещения
за провеждане на избори? Последният въпрос е на кое основание
българските граждани, намиращи се в отпуск в чужбина по време на
изборния ден, могат да гласуват в СИК в чужбина, без да са заявили
това предварително по надлежния ред?
Има отговор, изготвен във вътрешна мрежа в моя папка. Моля
да се запознаете, като е описано, че по всички въпроси има отговори.
По въпрос № 1 в чл. 9 от Изборния кодекс са посочени условията за
образуване на избирателни секции, които съгласно чл. 8, ал. 2 кмет на
общината образува със заповед не по-късно от 50 дни преди изборния
ден и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. Кметът
изпраща копие от заповедта на териториалната дирекция на ГРАО.
Заповедта по ал. 2 се обявява публично. Тя може да се оспорва от
заинтересованите лица в 3-дневен срок от обявяването й пред
областния управител. Решението на областния управител може да се
обжалва в 3-дневен срок от обявяването му пред съответния
Административен съд. Описана е процедурата за образуване на
избирателни секции. Това е като отговор на господина на първия
въпрос.
По въпрос № 2 и № 3 и № 4 отговорът е, че в деня преди
изборния ден секционната избирателна комисия получава
техническите устройства и всички други изборни книжа и материали,
необходими за машинното гласуване, по ред, определен от
Централната избирателна комисия. Комисията е постановила
решения за приемане на Методически указания по прилагане на
Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
По въпрос № 5 за гражданите, които са в отпуск в чужбина
обясняваме, че на основание чл. 33, ал. 2 избирател, който не е
вписан в списъка по чл. 31, ал. 1, но има право да гласува, се дописва
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в списъка от СИК след представяне на документ за самоличност и на
декларация по образец, че отговаря на условията да избира.
Качено е в моя папка, на днешна дата в папка ГБ. Запитването,
което изчетох с вх. № е посочено от имейл a.rakovska@gpbl.bg и
предвид изпращане на запитване от името на ПП „Българско лято“ и
след това, което ви изчетох, е изпратено по имейл до председателя
Камелия Нейкова. Изчетох ви проекта ми за отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги две минути да се запознаете, тъй като питането съдържа
много въпроси.
Колеги, има ли коментари по предложения текст на писмо в
отговор на питанията? Ако няма, предлагам да преминем към
гласуване, с което да одобрим текста.
Колеги, искате ли прегласуване?
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо,
вх. № НС-00-680 от 06.07.2021 г. от Илия Горанов от
„Информационно обслужване“ АД, който ни информира, че във
връзка с наше писмо, изх. № НС-00-669 от 03.07. относно лицето
Момчил Денчев Арнаудов с посочено ЕГН …, който е лишен от
право да заеме обществена длъжност за срок от три години до
17.06.2024 г., ни информира, че е извършена проверка и същото лице
не участва в никакво качество в предстоящите избори на 11 юли, не е
вписан в нито един от регистрите на РИК, а също така е добавен и в
списъка на осъдените лица, за да се има предвид при бъдещи
проверки. Това предлагам за сведение и да се приложи към
преписката от Прокуратурата, която беше изпратено по отношение на
това лице да се има предвид за времето за действие на осъждането му
– три години лишаване от право да заема обществена длъжност
общински съветник.
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За сведение и за прилагане е и мисля, че не трябва да се
гласува.
Следващото, уважаеми колеги, е НС-04-02-184 от 05.07.2021 г.
от Столична дирекция на вътрешните работи, отдел „Разследване“
във връзка с досъдебно производство. Желаят да им изпратим
оригинал на стр. 144, ръкописно изписано в долен ляв ъгъл от
списъците лица, подкрепящи ПП „БЗНС“ в изборите за народни
представители, проведени на 04.04.2021 г., в която фигурира името
Димо Тодоров Тодоров с посочено ЕГН срещу 26-70 от списъка и
заверени копия от всички документи, подадени при регистрацията на
политическа партия „БЗНС“, като молят да посочим установъчните
данни – три имена, ЕГН и телефон за връзка на служителите на ЦИК,
приели списъците с лица, подкрепящи ПП „БЗНС“ и длъжностна
характеристика. Молят за спешност.
Уважаеми колеги, по отношение на първото им искане
предлагам там отговорът да е, че с оригинала на тази страница може
да се запознаят на място в ЦИК след предварителна уговорка и да им
изпратим заверено копие, с това уточнение. Да изпратим и заверени
копия от документите, подадени при регистрация на ПП „БЗНС“ и да
посочим от входящия регистър имената на членовете на СИК. Това
не са служители, приели списъците с лица, а са членове на
Централната избирателна комисия, които приемат документа за
регистрация на съответните партии. Това е предложението ми –
отговорът с прилагане на тези документи.
Това е по повод на една преписка от едно лице, предполагам,
което е писало до нас, че се е видяло без да иска в „Български
земеделски народен съюз“ на страница 144, 26-72, Димо Тодоров
Тодоров, но никога не е заявявал подкрепа и не се е подписвал за
въпросната партия. Това е докладвано на заседание на ЦИК на 20
март 2021 г. Ние сме му изпратили отговор във връзка с това писмо
до господин Тодоров: „Информираме, че може да подадете жалба в
Комисията за защита наличните данни. Лицето е пуснало жалба и до
полицията и има образувана и прокурорска преписка, така че
предлагам да изпратим тези документи с придружително писмо.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Баханов? Ако нямате въпроси, подлагам
го на гласуване така, както беше представено.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Последното, уважаема госпожо
председател, е на колегата Ципов на доклад – вх. № НС-04.02-197 от
08.07.2021 г. от Областна дирекция на вътрешните работи – Сливен,
на Районно управление - Твърдица. По досъдебно производство и на
основание чл. 159 от НПК искат най-късно до 27-ми да им
предоставим писмено лицето Анастас Йосков Черкезов с посочено
ЕГН с постоянен и настоящ адрес – гр. Гурково, община Гурково, с
посочена улица и номер, кандидат е бил за народен представител в
парламентарните избори на 04.04.2021 г. Ако да – в община Гурково
ли е бил кандидат, или в друга община, независим ли е бил, или е бил
към партийна листа. Ако е бил към партийна листа, е към листата, на
коя партия е бил.
Предлагам да направим запитване, тоест, предавам волята на
колегата Ципов. До господин Ивайло Филипов, изпълнителен
директор на „Информационно обслужване“ е подготвено писмо, с
което да му препратим копие от писмото, което ви изчетох от
Районно управление – Твърдица, получено в Централната
избирателна комисия за извършена проверка и за отговор на
поставения въпрос по отношение на това лице. Това е предложението
ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги,в подлагам
на гласуване предложението на господин Баханов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
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Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Писмото е в моята папка с мои инициали с № 696 и е в
отговор на поискани сведения от отдел „Противодействие на
икономическа престъпност“ в МВР – Плевен. Тъй като става въпрос
за данни, които са разглеждани вече на 4 юли в Централната
избирателна комисия по повод на друга преписка, по тази причина
подготвеното писмо до „Информационно обслужване“ не го
предлагам за изпращане, тъй като данните, които биха могли те да ни
предоставят, са постъпили.
Предлагам ви да разгледате текста на подготвения проект на
писмото. Да кажа още веднъж какво се иска, разбира се:
Във връзка и съгласно дадени указания на наблюдаващия
преписка прокурор, е необходимо да ни уведомите – ние, към
Централната избирателна комисия е насочено искането – какъв е
редът, процедурата за откриване на секционни избирателни комисии
извън страната.
Второ, да ни предоставите списък на лицата, отразяващ броя
им, както и три имена и ЕГН, които са подали електронни заявления
на електронния адрес на ЦИК за гласуване извън страната и
откриване на секционни избирателни комисии в град Делменхорст.
Трето, да ни уведомите извършва ли се последващ контрол,
проверка от ваша страна на подадените сигнали, които са до вас,
както и до момент а открита ли е и съответно предстои ли да бъде
открита секционна избирателна комисия в гр. Делменхорст.
Четвърто, да ни предложите относими документи, материали
от извършена проверка от ваша страна, копие на електронно
заявление и др.
Подготвили сме проект на отговор до сектора
„Противодействие на икономическа престъпност при ОД на МВР –
Плевен. В текста на предложения проект има в едно изречение и три
съответни копия, които са оцветени в жълто. Те са за изложени за
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пълнота, но ви предлагам да не ги включваме в отговора, тъй като
става въпрос за назначаване на самите секционни избирателни
комисии, а смятам че искането е дали е образувана избирателна
секция. Иначе това са копия от наши публични решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложение по проекта на колегата Георгиев? Ако не, подлагам на
гласуване така предложеното писмо, което да бъде изпратено до
Областната дирекция на МВР – Плевен.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, прекъсвам заседанието на Централната избирателна
комисия, което ще продължи в 15.30 часа, като ви моля в 14.30 часа
да сте в залата за работно обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. Налице е
необходимия кворум за провеждане на заседание.
Ще ви помоля да отворите в днешна дата папката, която е с
документите, които бяха разгледани на работното обсъждане. Ще ви
помоля да погледнете съдържанието на писмото, което да бъде
изпратено.
Колеги, на работното обсъждане, всички които присъстваха,
се обединихме около така представеното съдържание. Имате ли
други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване неговото изпращане.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Колеги, това писмо беше по точка 1 от дневния ред.
Заповядате господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви вх.
№ НС-09-70 от 9.07.2021 г. от Софийска градска прокуратура, пети
отдел специализиран, на Централната избирателна комисия във
връзка с разследване по прокурорска преписка СГП. Искаме да ви
уведомим, дали е налице едно лице с посочени три имена и ЕГН,
кандидат за депутат на политическа партия Гражданска платформа
„Българско лято“, за изборите за народни представители на 46-тто
Народно събрание, които ще се проведат на 11.07.2021 г. и моля за
незабавен отговор.
В тази връзка предлагам да изпратим писмо до
„Информационно обслужване“ АД за извършена проверка и
незабавен отговор, който да препратим на Софийска градска
прокуратура“ до специализирания отдел.
Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване направеното от господин Баханов предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към точка девета.
Точка 9. Доклади по административни преписки.
Заповядате, госпожо Матева
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
най-напред ви моля да погледнете в папката с моите инициали от
вчерашно заседание. Качен е списък на представителите на медиите
акредитирани за изборите на 11 юли 2021 г., които да имат
възможност да присъстват и да отразяват работата на Централната
избирателна комисия. Трябва да бъде одобрен този списък, за да бъде
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предоставен на НСО, във връзка с пропускателния режим на
територията на сградата, в която се намира Централната избирателна
комисия.
Колеги, моля процес на гласуване да одобрим списъка така,
както го виждате, за да бъде предаден и за да бъдат допускани
акредитираните представители на медиите за изборите.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, продължавам с кандидатските листи.
Както знаете, вчера от „Сиела Норма“ АД ни изпратиха
файлове по електронна поща. Ние изпратихме екселския формат на
„Информационно обслужване“ АД за проверка и съпоставяне с
базата данни, която съществува при нас на регистрираните
кандидатски листи от районните избирателни комисии. Поискахме от
„Сиела Норма“ АД да ни бъде изпратена отново тази информация,
така както сме я поискали, включително и разпечатани 31 нулеви
протокола, които са заредени в машините, за да можем да извършим
проверка на кандидатските листи.
Днес пристигна писмо с вх. № ЦИК-06-11/169 от 9 юли, с
което ни е изпратен диск, в който се съдържат както визуализация на
електронните бюлетин, които вчера ви докладвах и възложихме да се
извърши проверка, така и разпечатка на тези нулеви протоколи за
всеки един изборен район. Предлагам да възложим на служителите от
отдел „Регистри“ да бъде извършена проверка на тези въведени
кандидатски листи въпреки, че вече е доста късно. Но се надявам
резултата от проверката да бъде положителен в смисъл, че в
машините са заредени тези кандидатски листи, които сме подали.
Тук в тази папка са разпечатани бюлетините за всички
изборни райони и са проверени от сътрудниците от отдел „Регистри“,
по начина на изписване на регистрираните партии и коалиции, както
и по броя на предпочитанията и преференциите за всеки изборен
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район умножен по две. И всички са така както трябва. Така че за това
може да имаме спокойствието, че е извършено.
В тази връзка ви докладвам и още нещо. Както знаете, вчера
от писмото на „Сиела Норма“ АД стана ясно, че всъщност в
кандидатските листи е заредена информацията, която е изпратена на
2 юли от нас. И последващите писма мисля, че стана ясно на самата
среща, която е проведена в деня, в който аз отсъствах, но се запознах
с протокола от проведената среща. В последващите писма за
починалия кандидат в Бургас не е отразено заличаването му. И
съответно там ще бъде активно гласуването с преференцията.
Имаме още двама кандидати, за които са взели решение на
районните избирателни комисии. Единият кандидат е в Бургас. Този
на когото Централната избирателна комисия е взела решение да
свали имунитета. Той подал заявление и е заличена регистрацията
му с решение 203-НС от 7 юли 2021 г. на районна избирателна
комисия – Бургас.
По информация на колегата Стойчева, постъпило е такова
заявление в Централната избирателна комисия, във връзка с кандидат
от кандидатска листа в Пазарджик. Аз направих проверка в интернет
страницата на районната избирателна комисия и действително
районна избирателна комисия – Пазарджик е взела решение 181-НС
от 7 юли 2021 г., с което е заличила регистрацията на Костадин
Йорданов Костадинов от гражданска платформа „Българско лято“.
Заличеният кандидат от Бургас е Цветелин Георгиев Георгиев от
Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“. Тези двама кандидати все още
не са заличени от системата is-bg.net и ви предлагам в момента да
вземем протоколно решение, с което да възложим на
„Информационно обслужване“ АД да направи заличаването в
кандидатските листи. Като смятам, утре да ви предложа решение, с
което да уведомим районите избирателни комисии да окажат на
секционните избирателни комисии в началото на изборния ден, да
заличат тези кандидати в кандидатските листи, които вече са
отпечатани и трябва да бъдат поставени пред изборното помещение.
Да посочат, че са заличени. И евентуално да вземем решение, ако има
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подадени преференции за тези кандидати, те да бъдат отчитани само
за съответната политическа сила, за която са подадени. Това смятам
утре да го направим като писмо до районните избирателни комисии,
в които има заличени кандидатски листи.
В тази връзка ви докладвам и писмо от „Информационно
обслужване“ АД, с вх. № НС-00-703 от 9 юли 2021 г., което във
връзка с вчера изпратеното писмо, да извърши проверка на
въведените листи, ни информира, че в предоставения файл с
кандидатски листи въведени в машините за гласуване е установено
следното несъответствие.
В кандидатската листа на РИК – Бургас, все още съществува
кандидата на Политическа партия „Републиканци за България“, който
е починал и който ние поискахме да бъде заличен, след като е
изпратена цялата кандидатска листа. В районна избирателна комисия
– Шумен за Български национален съюз, където трябва да бъде
оставено празно място в кандидата под номер 3, тъй като е отказана
регистрацията на този кандидат. Според „Информационно
обслужване“ АД, данните във файла с кандидатските листи въведени
в машините за гласуване съвпадат с данните регистрирани в ЦИК.
Ако отворите във вчерашна папка във файл с моите инициали
в екселския формат, за листата на РИК – Шумен на Български
национален съюз се вижда, че има записани кандидати 1, 2, 4 и 5.
Листата под № 3 е празна. Но за себе си нямам информация и
предполагам, че сега като се направи преглед на този диск, ще се
види, дали ще стои празно неактивно бутон 103, за тази кандидатска
листа както трябва да бъде. И всъщност други несъответствия няма в
тази кандидатска листа. Така че с изключение на кандидата Шабан и
на тези двама кандидати, за които ви информирах, всички останали
данни за кандидатските листи смятам, че са коректно въведени в
машините за гласуване. Но както ви предложих, ви предлагам да
възложим на служителите от отдел „Регистри“ да извършат проверка
на данните от този диск.
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Да възложим на „Информационно обслужване“ АД, да заличи
двамата кандидати в Бургас и в Пазарджик, въз основа на решенията
на районните избирателни комисии.
Това е моят доклад във връзка с кандидатските листи.
Становища и предложения има ли? Няма.
Подлагам на гласуване протоколното решение във връзка с
предложението.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
Във връзка с писмо, което вчера ви докладвах от Софийски
районен съд, за извършване на проверка дали лицето Васил Крумов
Божков с посочено ЕГН … е кандидат за народен представител в
изборите на 11 юли 2021 г., от „Информационно обслужване“ АД ни
връщат информация, че посоченото лице е кандидат на Гражданска
платформа „Българско лято“ в 24-ти и 25-ти изборен район София.
Докладвам го за сведение. Ще го предоставя на юристите за
подготвяне на отговор към Софийския районен съд.
Продължаваме с докладите, които имаме в административни
преписки.
ЕЛКА СТОЯНОВА: По повод за РИК – Бургас, за
заличаването в листата и понеже става въпрос за контакт с
„Информационно обслужване“ АД, тъй като сме получили писмо, че
там две секции се закриват и мисля, че това е също информация,
която трябва да подаваме към „Информационно обслужване“ АД.
Току що получихме писмо, че две секции в избирателен район 02 се
закриват.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
докладвам ви писмо във връзка с проверката в Берлин, по повод на
изпратен сигнал до нас.
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В Централната избирателна комисия е получен отговор от
работна група „Избори“ НС-04-01-424 от 8 юли 2021 г., с което ни
уведомяват, че предоставените суми се съхраняват на партерния етаж
на посолство в специално предназначено помещение, снабдено със
сигнализационна система под видеоконтрол, което е заключено и
запечатано в момента на получаване на машините, до момента на
тяхното транспортиране до СИК. Разполагането на тротоарната площ
се е установило на 1 юли 2021 г. и е било обезопасено от Общината в
Берлин. Теча за който ставаше дума е предизвикан от пробита
канализационна тръба на самата улица, а не в посолския комплекс.
Така че ви го докладвам за сведение.
Следващият ми доклад е от 25-та районна избирателна
комисия. Имейлът е с вх. № НС-15-596 от 8 юли 2021 г., с молба за
методически указания. Като ни молят да укажем, как се процедира в
случай на несъответствие между системния хеш на отпечатък на
системната разписка от машината и криптографския идентификатор
и какви указания следва да даде РИК на СИК. Колеги, аз предлагам
това да го обсъдим и да вземем решение. Евентуално да се изпрати с
указание до всички районни избирателни комисии и секционни
избирателни комисии. Може би в утрешния ден, ако не възразявате.
Ще го докладвам утре отново.
Следващите ми доклади са покана от Би Ти Ви с вх. № НС-20220 от 8 юли 2021 г., с молба за разрешение от ЦИК за участие на
Веселин Тодоров – изпълнителен директор на „Сиела Норма“ АД, в
предаването тази сутрин на 12 юли по технически въпроси свързани с
работата на машините в изборния ден. В случай, че на тази дата не е
възможно, интервюто да се проведе в следващ ден от седмицата.
Колеги, какво смятате по въпроса? Припомням, че ние
дадохме съгласие за интервю в БНТ, като изрично указахме да се
ограничат отговорите на господин Тодоров, само по свързани с
технически въпроси от гласуването с машини, без коментар на
изборния процес, който е от компетенциите на Централната
избирателна комисия.
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Предлагам ви да дадем съгласие и в същия смисъл за интервю
по Би Ти Ви. Да бъде след обявяване на резултатите и определяне на
мандатите.
Предлагам да бъде след обявяване на резултатите от
Централната избирателна комисия и тогава да бъде дадено
интервюто. И отново въпросите да бъдат ограничени само във връзка
с машините за гласуване и технически въпроси.
Колеги, моля режим на гласуване за протоколно решение.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – 3 (Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова, Йорданка Ганчева)
Колеги, ще ви докладвам няколко писма от медии във връзка с
изборния ден.
От БНТ от Милена Кирова, писмо с вх. № НС-23-219 от 8 юли
2021 г., която ни пише с молба за предоставяне на информация за
определени на числа като брой избиратели, брой секции в страната и
в чужбина, брой машини в страната и в чужбина, брой секции с две
машини, брой отпечатани бюлетини, брой заявления за гласуване в
чужбина.
Такава информация трябва да бъде подготвена и за
говорителите за изборния ден. Така че предлагам да насочим към PR
за подготовка. По-голяма част от информацията ни вече сме я
предоставили, с изключение на точния брой в страната, които все
още продължават да варират. И предлагам да се изготви такава
информация, която да бъде предоставена всички медии.
Следващият доклад е писмо вх. № НС-20-206/-1 от 6 юли 2021
г. от Би Ти Ви. Молба за интервю с представител на „Сиела Норма“
АД, които отново са казали, че с удоволствие биха отговорили, но
имат забрана. Така че ще свържа това писмо с предходния доклад и
ще отговорим общо и на двете писма. Тъй като и двете са от Би Ти
Ви. Едното е от продуцента тази сутрин, другото е от Би Ти Ви
новините. Но ще им отговорим с едно общо писмо.
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Следващото писмо е от Радио „Фокус“ с вх. № НС-20-216 от 6
юли 2021 г. до Пресцентъра, с молба за съдействие за включване на
говорител в изборния ден по Радио „Фокус“. предлагам ви да го
насочим към отдел „Връзки с обществеността“ за преценка и
възможност за включване на говорител.
Следващото писмо е вх. № ЦИК-12-34 от 7 юли 2021 г. от
Обществения съвет към ЦИК. С това писмо ни изпращат копие от
писмо, което е изпратено до регистрираните социологически агенции
в Централната избирателна комисия, с което Обществения свет към
ЦИК се обърнал към доставчиците на медийни услуги и към
социологическите агенции да спазват духа и буквата на Изборния
кодекс, а именно чл. 204 и чл. 205 и да не публикуват данни от
социологически проучвания, така наречения „exit-poll“ в хода на
изборния ден преди 20.00 часа, под каквато и да е форма.
Общественият съвет е призовал петте агенции регистрирани в
ЦИК в изборния ден, да не предоставят своите данни по време и
начини, които предполагат или допускат нарушаване на закона. И да
поемат този публичен ангажимент, обществото да не получава
информация под формата на класации, прогнозни резултати и други
начини в социалните мрежи, за да не се нарушава закона.
Докладвам го за сведение.
Следващото писмо също е от Обществения съвет. С вх.
№ ЦИК-12-33 от 7 юли 2021 г. С него ни се изпраща писмо до
Централната избирателна комисия, с което ни информират, че на свое
заседание на 6 юли, Общественият съвет е решил да се обърне към
Комисията, с искане да бъдат публикувани възможно най-бързо и
преди изборите резултатите от извършеното, в изпълнение на
Решение 385, извадка от броене на контролни разписки. Ние вече го
направихме вчера. Така че отново за сведение.
Следващият ми доклад е вх. № НС-22-22-85 от 9 юли. То е
писмо от господин М.
М.
, с което ни казват, че в
качеството си на физическо лице одитор, в областта на сигурността
на информацията е решил, че е добре да ни сигнализира за сериозен
проблем. Прави изключително неприятно впечатление наличието на
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множество клипове в интернет, които съдържат неправомерни
действия с UEMG, като детски игри, поставяне на различни
хардуерни компоненти в хардо четеца и т.н. и в тази връзка счита за
разумно, ЦИК максимално бързо да си възвърне контрола върху
всички раздадени за демонстрация с UEMG.
Колеги, такъв въпрос ми беше поставен и вчера на брифинга
от един от репортерите. Беше казано, че в социалните мрежи се върти
клип, в който се вижда малко дете, на което е предоставена машина.
Беше казано, че си играе с нея, но всъщност впоследствие беше
обяснено, че се извършва гласуване от малко дете с нея. Твърдението
беше, че това е от лидер на политическа партия и как би реагирала
Централната избирателна комисия.
Аз изразих становище, че предоставените устройства за
машинно гласуване са предоставени на политическите сили
регистрирани в изборите за да демонстрират на своите мероприятия
начина и на гласуване. И всъщност има посочени отговорни лица за
тез устройства, които са им предоставени срещу изрично
пълномощно. Ние бяхме указали да бъдат върнати до 10 юли. Така че
да възложим на администрацията да провери върнати ли са тез
устройства. Да изиска връщането им утре на тези, на които не са
върнати и да бъдат проверени устройствата дали са в изправност в
момента на връщането. Това е моето предложение в тази връзка.
Имате ли някакви други предложения. Няма смисъл да го
гласуваме, тъй като имаме протоколно решение, че са предадени и
трябва да бъдат върнати до 10 юли.
Следващото писмо е нещо, което може би колегата Томов ще
помогне, но е разпределено на мен. Въпрос за секции в чужбина. С
вх. № НС-22-22-88 от 9 юли 2021 г. Изпратила го Ц.
Б.
. Пише с питане, че нейния екип ще отразява изборите зад
граница в Гърция и дали можем да отговорим, защо за Гърция
машините са предвидени само за Атина, при положение, че и в други
секции в Солун, на предишния вот са гласували над 400 избиратели.
От Министерство на външните работи са ги насочили към
Централната избирателна комисия по въпроса.
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Аз лично нямам отговор на този въпрос. Ще го предоставя на
колегата Томов, за да извърши проверка и да можем да отговорим.
Следващият ми доклад е свързан с техниците на „Сиела
Норма“ АД и проблема с езика. С вх. № НС-23-537 от 9 юли.
изпратено е от М.
Б.
, която е от мрежата на изборните
доброволци в чужбина.
Уведомява ни, че след като получихме контактните данни на
техниците отговарящи за машинното гласуване в Австрия,
установихме, че значителна част от тях не говорят български език.
Във връзка с това поставям пред Комисията следните въпроси. Как
ще бъде проведено обучението на СИК от страна на техника за
работа с машини? Как техника ще подписва приемо-предавателните
протоколи при положение че не може да чете на български език? Как
техника ще оперира с машината, която е с интерфейс на български
език? И при проблем с машината, как ще комуникира при нужда със
СИК? И предвид на комуникацията, че комуникацията ще се
осъществява на език различен от българския, това означава ли, че е
отпаднала забраната за говорене на езика, различен от българския в
изборните помещения.
Мисля, че този въпрос няма защо да бъде задаван.
Колеги, доколкото разбирам и на други колеги са се обаждали
с такъв проблем. как предлагате Централната избирателна комисия да
реагира за техниците, които говорят на чужд език. От Австрия има
сигнал от мрежата на изборните доброволци, че част от техниците,
които са определени да работя в Австрия не говорят български език
или поне не четат на български език.
Заповядайте, колега Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Бих казал, че първо на мен не са ми
известни законни ограничения, техниците на „Сиела Норма“ АД да
говорят на български език. С тях се сключва граждански договор по
българските закони и това е известно как става. Те са сключили
договора и са спазили закона. Ако не са спазили закона, за което ние
нямаме никакво доказателство, тогава работата е друга. Ако НЯКОЙ
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е говорил на турски език, защото за това става дума предполагам, той
може би говори още пет езика.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
за Австрия става дума. Какъв език са говорили не се споменава.
Госпожата казва, че са установили, че значителна част от тях не
говорят български език. Какво значи значителна част и аз не знам.
Нормално е да има някаква конкретика. Има пет техника, двама или
трима от тях не говорят български език. За кои секции са определени
тези техници.
Заповядайте колега Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: На мен ми звъняха от Австрия.
Доколкото знам са звъняли и на други колеги, понеже телефоните ни
са обявени на сайта на ЦИК. Става въпрос конкретно за Виена,
където има 4 секции и където тези хора, които ще отговарят за
секциите са в близка роднинска връзка, може би от едно семейство.
Това не е толкова важно
Два проблема имаме тук. Първият, че едно от лицата е
непълнолетно, по информацията получена от мрежата на
доброволците. И вторият е, че те ще разписват документи на
български и евентуално при възникнал проблем ще трябва да
удостоверят описаното в протокол Приложение 4 за ситуацията, в
която е възникнала хипотеза, която ЦИК ще трябва да обсъди за
преминаване към хартиено гласуване. И в този случай не съм много
убедена, че лице, което не говори и български, би било адекватно на
една такава ситуация. Това е проблема, който поставят хората.
Ако действително това лице не разбира български език, как би
бил попълнен или подписан протокол 4, приложение към
Методическите указания, с което се удостоверява обстоятелството по
чл. 269. Мисля че това най-много ги притеснява.
Другото, което ги притеснява, че те няма да могат да се
разберат по между си, защото в секционните комисии, пак по
твърдени на доброволците, има хора, които не говорят немски или
поне не на такова ниво, на което да могат да комуникират на
терминология, която предполага техника. Това е което питат.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е структурен. Проблемът е че
нямаме време. Още вчера зададох въпрос, лично аз записан в
протокол, какви са взаимоотношенията между Министерство на
външните работи и „Сиела Норма“ АД.
Искам да кажа, предвид предишните реплики, все пак „Сиела
Норма“ АД и техниците й не са вписани в закон. Предварително да
започнем, за да търсим доказателства.
Искахме от Министерство на външните работи да ни даде
всички списъци на всички техници от „Сиела Норма“ АД. Не сме го
получили досега.
Вчера зададох и друг въпрос. Тези български граждани ли са
или не са. Отново глас в пустиня. Доказвам теза структурен проблем.
Да, ЦИК остана настрана от този процес. Всякакви други институции
се договаряха по между си, но в крайна сметка, както виждате,
отговорите дойдоха при ЦИК, кой знае защо, при непълна
обстановка. Кой трябва да взима решени сега? ЦИК. Въпреки че
някои институции си комуникираха доста дълго време. Това е
структурния проблем.
Това което е, явно е това, което е два дни преди изборите.
сигурно поне представителя на Министерство на външните работи
владее и нещо повече от български език. И Министерство на
външните работи да си поеме организацията. Нищо че ни уведоми
ЦИК за това, поне да си реши проблемчетата, с попълване на
документчетата. Нарочно използвам умалителни форми, защото вече
нищо не ми остана друго.
И наистина да си поискаме всички техници в крайна сметка до
утре 14.00 часа да дойдат тук.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Искам само да кажа, че това е ярка
демонстрация на начина, по който „Сиела Норма“ АД изпълнява
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договорите си. В последния момент ни се предоставя списък. ЦИК
ако каже, че има проблем, ще има проблем с машинното гласуване.
За да няма проблеми с машинното гласуване ЦИК започва да
търси решене на проблемите, които създава „Сиела Норма“ АД. Това
се случва по изпълнението на всички договори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
присъединявам се към казаното от госпожа Солакова. Смятам, че е
крайно време Централната избирателна комисия да не е в услуга на
„Сиела Норма“, която е изпълнител по един договор. Аз ще подкрепя
и предложението. Мисля, че ние вече сме изискали списъка с
всичките технически лица, с техните координати, да бъдат
предоставен незабавно не до 14.00 часа на следващия ден, на
Централната избирателна комисия. защото аз отказвам да приема
такова поведение. Казах го и на срещата на 6 юли на господин
Тодоров. Централната избирателна комисия да бъде поставена в
невъзможност изборния процес да протече спокойно, независимо по
медиите какво се разпространява. И много моля, всички членове на
Централната избирателна комисия, да си дадем ясна сметка в какво
положение ни поставя изпълнителя.
Приоритетна задача е произвеждането на изборите в неделя.
След 11 юли ми се струва, че трябва да вземем сериозни мерки, това
да не се случва при следващи избори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
подлагам на гласуване предложението на колегите Чаушев, Солакова
и Нейкова за изискване незабавно да бъде изпратен списъка на
всички техници от „Сиела Норма“ АД на Централната избирателна
комисия така както е изискване няколкократно с писма. Мисля, че не
е необходимо да цитирам изходящите номера на писмата. Защото и
вчера на срещата, която проведохме в Министерския съвет, също
изискахме този списък и казахме, че не е предаден за пореден път.
така че нека да изпратим едно кратко писмо, незабавно да бъде
изпратен списъка на всички техници, които ще обслужват машините
в страната и извън страната, на Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Давам думата на
госпожа Солакова по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, на първо място
моля ви в папка ОТП, имахме и работна група, на която обсъдихме
въпросите. имаме актуален списък на сътрудниците. Моля да го
одобрим, за да може с тези сътрудници, с които все още не са
сключени договори да си подготвят проектите незабавно, а и списъка
да се предостави на охраната, за да може да бъдат допуснати. В 17.30
часа знаете, че са поканени за среща с Централната избирателна
комисия в зала 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване одобряване на актуален списък на сътрудниците, които ще
подпомагат работата на Централната избирателна комисия.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във вътрешната
мрежа в папка ОТП, кратка процедура относно реда за приемане на
книжата и материалите от районните избирателни комисии в
Централната избирателна комисия, обсъдено на работна група. Моля,
да го погледнете. Да го одобрим с протоколно решение, за да може да
се размножат и заедно с материалите, които са подготвени за
сътрудниците, да им се предоставят и да имат една предварителна
подготовка за участието в изборния ден и след това при приемането
на документите от РИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване това предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,

65
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Всички необходими документи във
връзка и с тази процедура са в папка ОТП. На този етап са
публикувани секциите с машини в изборен район в Благоевградски
изборен район № 1. До утре ще бъдат публикувани списъците на
всички секции с машини по изборни райони. Те са подредени, както
виждате по общини. За да може да бъдат в помощ на приемащите
членове и сътрудници в периода по приемане на документите.
Колеги, в папка ОТП се намира примерен график за
провеждане на заседанията. Ще ви помоля да го погледнете, за да
може да го гласуваме утре. Има график на членовете на ЦИК, които
са дежурни, както в деня преди изборите, относно размяната на
кореспонденция със секционните избирателни комисии по
снабдяването с книжа и материали в секциите извън страната, така и
изборния ден и след изборния ден за приемане на протоколите и
другите книжа и материали от районните избирателни комисии.
Виждате, че има в изборния ден график на сътрудниците, които да са
дежурни в този изборен ден. Това са сътрудниците, които в деня на
изборите ще събират информацията във връзка с избирателната
активност.
За запознаване ви ги докладвам. Утре ще вземем, където е
необходимо, някои протоколни решения.
Колеги докладвам ви преписка, ЦИК-09-273 от 8.07.2021 г.
докладна записка на директор на Дирекция „Администрация“ в
изпълнение на протоколно решение на Централната избирателна
комисия и въз основа на подадена информация, списъци на
служители и посочени дейности. От звената в администрацията на
Народното събрание е направено предложение в табличка. Виждате
имаме списък на сътрудниците. Имаме в колона дейности, които
извършват при подпомагането на Централната избирателна комисия.
Колеги, в справката се съдържа информация за изплатените
възнаграждения на служителите, които са участвали в други избори
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през 2019 г., както и през 2021 г. на 4 април. Размерите на
възнагражденията.
Предлагам ви да одобрим така направеното предложение да се
сключат договори с тези лица с размери на възнаграждения и
дейностите така, както са описани в табличен вид и да се възложи
изготвянето на проекти на граждански договори.
Да упълномощим председателя да подпише тези договори.
Срока на договорите е от 10 юли до 31 юли 2021 г., с изключение на
служителите от сектор „Квестори“, които да бъдат за периода от 11
юли до 14 юли 2021 г. плащанията да са от средствата по плансметката. Така общата стойност е 55 800 лв. В тази сума не са
включени полагащите се средства за осигурителни вноски от
възложителя.
Имаме представен контролен лист за извършен предварителен
контрол от финансовия контрольор.
Моля, за протоколно решение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
по предложението на колегата Солакова, становища. Няма.
Моля, режим на гласуване за одобряване на това
предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви във връзка с
оперативния план и изпратения оперативен план за съобразяване и
изпълнение от главни секретар на Народното събрание и сектор
охрана, относно пропускателния режим. Предлагам ви да изпратим
писмо относно възможността на служителите от Народното събрание
да преминават през централните стълбища в източното крило на
сградата, за да ползват бюфета във фоайето пред зала 1.
Проектът на писмо е във вътрешна мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
чухте доклада на колегата Солакова. Има ли становища? Няма.
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Моля, режим на гласуване за одобряване на предложения
проект на писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, връщам на доклад
предложението за закупуване на мултифункционални устройства за
Централната избирателна комисия.
Докладна записка ЦИК-09-271 от 7.07.2021 г. докладвах ви
тогава за шест устройства в рамките на 30 000 лв. Не е необходимо
провеждането на процедура. В тази връзка е приложена оферта от
фирма „Адвансед бизнес системи“ ЕООД за осигуряване на
необходимата техника. Срокът е в рамките на един работен ден.
Необходимите финансови средства са до 3500 лв. с ДДС, в това число
включен резервен консуматив. Ще бъдат изплатени от план-сметката
за изборите за народни представители по § 10-15. Имат приложен
контролен лист за извършен предварителен финансов контрол.
Предлагам да одобрим предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка ЦИК-09-272
от 8 юли 2021 г. за публикуване на отчета за касово изпълнение на
бюджета и на отчета за касово изпълнение на чуждите средства. Към
докладната са приложени отчетите. Необходимо е да бъдат
публикувани тримесечните отчети за изпълнението на бюджета.
Предлагам с протоколно решение да одобрим публикуването на
отчетите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване за одобряване на отчетите чрез системата.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви график за
дежурствата на служители от звената квестори и от управление на
собствеността от Народното събрание. Да се предоставят на директор
на Дирекция „Администрация“.
Докладвам ви, че сме получили отговор на наше писмо до
Болница „Лозенец“ с осигурен лекарски екип и график на
дежурствата от 19.00 часа на 11 юли 2021 г. В момента не мога да ви
кажа, но от администрацията на Народното събрание има осигурена
стая, в която ще се помещава лекарски екип. ще ви бъдат раздадени
телефоните, на които може да се обръщате при нужда.
Докладвам ви писма, които получаваме във връзка с
организационно-техническата подготовка на изборите от общини.
Това е от Община „Родопи“. Създадена е организация. Назначена е
комисия по чл. 287 за приемане на документите от секционните
избирателни комисии.
Колеги, докладвам ви писмо от и.д. главни секретар на
Министерския съвет с искане за предоставяне на информация за
състоянието на заплащането на служителите в държавната
администрация към 1 юли 2021 г. Получили сме писмо от Емилия
Александрова. Може би служител.
С текст: Моля, да ми отговорите на писмото.
Аз ви го докладвам за сведение и запознаване. Който решава,
че ЦИК дължи отговор на информация до главни секретар на
Министерски съвет, относно заплащането в държавната
администрация моля, да върне преписката в зала със съответното
предложение - НС-03-127-1 от 8 юли.
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Докладвам ви писмо, което сме получили от МВР за главен
секретар, комисар Стоян Темелакиев във връзка с доставката на
бюлетини и на изборните книжа и материали, изработени от
Печатница „Демакс“ АД, както и участието на МВР по отношение на
доставката на печатите. В посочените срокове са изпълнени задачите
в срок, така както са били предварително утвърдените графици.
Другите преписки ще ги докладвам в разни.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в
административни преписки, госпожа Георгиева, заповядайте.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, ще ви докладвам няколко
преписки с вх. № НС-06-486-2 от 7.07.2021 г. сме получили писмо от
кмета на Община – Сухиндол с приложена към писмото заповед, с
която той назначава комисията от общинската администрация, която
ще приема изборните книжа и материали от секционните
избирателни комисии след края на изборния ден с разписани
отговорности на комисията. Това е в изпълнение на решение на
Централната избирателна комисия № 339-НС от 27 юни 2021 г.
Колеги, докладвам ви вх. № НС-10-312 от 9 юли 2021 г. В моя
папка от днешна дата можете да видите сигнал от Е.
Д.
,
която ни е изпратила и снимков материал. Моля погледнете ги в моя
папка. Става въпрос, според нея, за нерегламентирано провеждане на
предизборна кампания. Снимката е от гр. Истанбул – Турция от
централна улица. И е разположен винил на партия „ГЕРБ“ на турски
език и използвани в плаката знамена на Република България и
Турция.
Счита, че има нарушение на Изборния кодекс. Виждате кои от
членовете на Изборния кодекс е упоменала.
Колеги, аз ви предлагам да изпратим писмо до партия „ГЕРБ“,
представлявана от господин Бойко Борисов и да се разпореди спешно
този агитационен материал да бъде премахнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте
госпожо Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Впечатляващо предложение колега
Георгиева. Не знам на кое правно основание, не знам точно въз
основа на коя правна норма. Ако Централната избирателна комисия
прие това, меко казано, нелепо ваше предложение, продиктувано
очевидно според мен не в рамките на закона, аз ще имам
предложения.
Категорично възразявам срещу подобни предложения, които
нямат основание в Изборния кодекс и не намирам такова, не само в
Изборния кодекс, а и свързаните с него нормативни актове и
подзаконови. И още повече колега Георгиева, тъй като съм член на
Централната избирателна комисия ще трябва да гласувам за или
против, моля да посочите в рамките на кое правомощие, Централната
избирателна комисия да направи това указание. И моля да посочите в
сигнала, който докладвахте така изчерпателно, защото става въпрос
за Политическа партия „ГЕРБ“ и може би за Република Турция, къде
точно се запознахте с материалите. Ако съм пропуснала това в
доклада ви, моля да ме насочите.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Предложила съм текст на писмо,
колега Ганчева, моля да го погледнете.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Георгиева, аз правилно съм
разбрала че предложихте текст на писмо. Моля, да не действаме кат
едни чиновници, каквито напоследък наблюдаваме се превръщат
членовете на Централната избирателна комисия. Разпределяна е от
председателя преписка. Те чинно в рамките на деня, не знам дали
някой не ги брои, без съществени конструктивни предложения,
гледам да си отчетем с писмо. Колега Георгиева, аз ви питах къде
точно са материалите, за които е посочено в сигнала и въз основа на
които предполагам, направихте вашето предложение за писмо.
ЦВЕТАНКА ГАНЧЕВА: Колега Ганчева, снимковия материал
е приложен към писмото. Погледнете го ако считате, че няма никакви
нарушения, ще приема вашите доводи.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Повече няма да взема отношение. На
коя точно улица става въпрос за конкретния сигнал, в кой град в
Република Турция, не разбрах? Уточняващи въпроси ви задавам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, това е
преписка НС-10-312.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като се каза от докладчика, че
партията, която била поставила агитационния материал е очевидно.
Това беше извън микрофон. Хубаво е да разглеждаме сигналите на
микрофон. Аз искам да попитам, тъй като сега подробно се запознах,
това уважение, което ни е поднесен в лицето на сигналоподателя
госпожа Е.
Д.
, член на Изпълнителния съвет на
съответната политическа сила и кандидат за народен представител,
този сигнал за грубо нарушение на Изборния кодекс не е подписан.
Вие дадохте ли такива указания да бъде подписан, за да го
разгледаме колега Георгиева. За да може все пак да разгледаме и
вашето предложение за писмо, забележете колеги, до господин Бойко
Борисов в качеството му, може би на представляващ партия „ГЕРБ“,
защото бил разположен винил на партия „ГЕРБ“ и на турски език.
Използвали са знамената на Република България и Турция.
Госпожа Е.
Д.
ни пише, без да подпише сигнала.
Моля, да видим този сигнал дали ще го разгледаме и дал като е
неподписан е допустим.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Баханов има думата.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Ако позволите госпожо Георгиева, един
уточняващ въпрос. В сигнала, аз го прочетох , има ли данни кой е
поставил този агитационен материал, представляващ винил, както е
описано на партия „ГЕРБ“ на турски език. Има ли данни, кой е
извършителя на нарушението. Безспорно става въпрос на плакат с
изписани думи на език различен от български. Със снимка,
предполагам, че е кандидат за депутат. Имаме ли данни, кой е
извършител на нарушението- кой е поставил този плакат. Тъй като
този плакат безспорно се намира там. но всеки може да изготви
плакат и да го постави където си иска. Даже и с цел да злепостави
определена политическа сила. Затова не знам защо се насочва
конкретно към партията или председателя на партията, чийто винил е
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сложен там. не знам откъде е установено, кой е извършителя на
нарушението. Това ми е въпроса към вас.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колега Баханов, впечатляващо е
вашето усилие да омаловажите този сигнал. На снимката ясно са
видими надписите. Долу ясно са видими знамената. Надписите, които
не са български език на винила. Така че аз повече разследване по тази
снимка не мисля, че е необходимо да се прави. нещата са достатъчно
красноречиви, така както са представени.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Аз не оспорвам, че има такъв винил.
Само не знам, вие как разбрахте, че тук има българското знаме и
турското знаме. Аз виждам, черно бяла снимка. Не знам как
разбрахте какви са цветовете. Дори има бяло и нещо тъмно и след
това има полумесец. Как установихте, че това са знамената на
България и на Турция. От тази черно-бяла снимка. Това ми е
интересното. Ако може да ми кажете как може да установите по
черно-бяла снимка че има българското знаме, което е бяло зелено и
червено или турското знаме беше червен цвят с герб или с
полумесец. как установихте, че това са знамената на България и
Турция. Как се установи кой е извършителя на нарушението, за да се
насочи наказателната репресия към конкретното лице, или партия и
т.н. безспорно е, че има винил, на който е изписано партия „ГЕРБ“ с
номера. има надписи на език различен от българския. Има снимка на
едно лице. Не знам дали е кандидат или не е. Това е лице кандидат за
депутат, по снимката ли разбирате. Това трябва да установим, за да
ме мотивирате да гласувам за вашето предложение. Това са ми
въпросите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз няма да съм в състояние
да гласува за или против. първо предлагам да гласуваме дали ще
разгледаме сигнала, който очевидно от липсата на отговор от
докладчика няма дадени указания да бъде подписан. Дали го
разгледаме този сигнал.

73
На второ място, нарушение се сочат по чл. 183 ал.4 от
Изборния кодекс, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, чл. 181, ал. 2 от
Изборния кодекс и други. Може би въз основа на и други, госпожо
Георгиева, вие формулирате предложението си за писмо до
представляващия политическа партия „ГЕРБ“.
Колеги, аз нямам намерение да ви чета Изборния кодекс, но
обръщам внимание на докладчика, че соченото нарушение по чл. 183,
ал. 3 предполага определен от кмета места. И тук ако тръгнем да
разглеждаме сигнала по същество, бих обърнала внимание, имаме
неопределено място някаква улица. За кой кмет ще говорим. За кмета
на Истанбул, съобразно нашия Изборен кодекс, съобразно нашите
правомощия. Няма да говоря за екстериториалност и т.н., защото
може би правните аргументи в случая са излишни. Ние не
разглеждаме очевидно въз основа на предложението на докладчика
този сигнал по правилата на Изборни кодекс. Защото се учудвам, че
никога когато сме разглеждали подобни сигнали, ние не сме
гласували такива писма, ез да установяваме някакво нарушение. Тук
ние предполагаме, че има нарушение. Щом става въпрос за език
различен от българския, щом става въпрос за конкретния
политически субект.
Аз колеги, наистина се учудвам от това предложение за
решение, което ни се предлага от докладчика един ден преди
изборния ден. Очевидно е, че се стремим да наложим някаква
санкция, макар и под формата на писмо указание за конкретния
политически и то именно защото е ставало в определена държава на
език различен от българския.
Колеги, припомням, че ние в рамките на нашите правомощия
следва да се произнесем в рамките на Изборния кодекс и първо да
установим с всички способи предвидени в закона, дали има
нарушение и от кого е това нарушение.
И най-вече в случая дали сигнала, който е посочила госпожа
Елена Димитрова, мисля че имаме ред да бъде подписна. Ако не е
подписан се дават указания. Аз считам, че сигнала в случая не следва
да бъде разгледан, това писмо макар и наименовано сигнал.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожо Георгиева, имате думата.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колега Ганчева, аз в писмото,
което предлагам съм упоменала член на Изборния кодекс, който
считам, че следва да бъде цитиран. Така че вие това което казахте е
изцяло от писмото на жалбоподателката, на сигналоподателката. Би
било странно, ако Централната избирателна комисия реши, че всичко
е наред в този случай и не последва никаква реакция.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожа Ганчева иска лично обяснение.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: под формата на лично обяснение,
колега Георгиева, защото считам, че сме на диаматрално
противоположни стани, с оглед разпоредбите и прилагането на
Изборния кодекс. Ще ви кажа следното. Освен да цитираме
членовете, които според нас ни се струват удачни и да ги пригодим за
целите и нуждите на сигнала, би следвало и да ги прилагаме. Законът
и членовете на Изборния кодекс са за да се прилагат от
правоприлагащия орган Централната избирателна комисия, а не да се
цитират.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да
припомним госпожо Георгиева какво е вашето предложение.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Предложих текст на писмо, което
моля да се обсъди и да се гласува.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз
също имам едно изречение да добавя от себе си. идеята да
разпрострем българското законодателство върху територията на
Република Турция не ми се струва читава. Това е моето съображение.
Тъй като е постъпило предложението на госпожа Георгиева,
редно е да го гласуваме текста на това писмо.
Моля, да минем в режим гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 6 (Емил Войнов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – 5 (Георги Баханов, Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имате думата за следващия ви доклад.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги с вх. № НС-04-02-192 от 7
юли 2021 г. е постъпило напомнително писмо от Областна дирекция
МВР – Благоевград, с което ни молят да предоставим данни за едно
лице от коя политическа партия е регистрирано като застъпник и
съответно да дадем информация за функциите на застъпниците на
какви условия следва да отговарят, какво обучение им се провежда. В
тази връзка ви предлагам да гласуваме две писма. Едното е до
общинска избирателна комисия – Благоевград. Да насочим по
компетентност постъпилото запитване, защото те са в компетенция
да дадат информация за конкретното лице. От гледна точка за това,
че застъпниците в изборите за кметове и общински съветници се
регистрират от съответната общинска избирателна комисия. и да
изпратим писмо до разследващи полицай, с което да я уведомим, че
следва общинската избирателна комисия да й даде конкретната
информация. А ние в приложение изпращаме решението на
Централната избирателна комисия за условията и реда за участие на
застъпници на кандидатски листи и представители на партии и
коалиции и местни коалиции и инициативни комитети, в изборите за
общински съветници и кметове проведени на 27 октомври 2019 г.
Предлагам да гласуваме тези две писма, предвид изтичащите
срокове по досъдебното производство, което се провежда в момента.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: И в
двете писма фигурира наблюдателно производство еди-кое си. Какво
значи наблюдателно производство? Изключително неграмотно е
написано, а ние ще го повтаряме.
Колеги, предлагам да гласуваме едновременно, тъй като
текстове са много сходни. С едно гласуване да приемем и двата
текста и да бъдат изпратени до областната дирекция, както и до РИК.
Моля, да минем в режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
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Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с девета точка.
Заповядайте господин Баханов. След това госпожа Стойчева и
след нея господин Димитров.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: По повод на получената преписка и
запитване от специализиран отдел от Пета софийска градска
прокуратура, ви информирам, че след нашето писмо запитване от
„Информационно обслужване“ АД получихме отговор от
„Информационно обслужване“ АД. С вх. № НС-00-706 от 9.07.2021
г., с което ни информират, че въпросното лице, за което е направено
запитването от Софийска градска прокуратура с посочени три имена
и ЕГН е кандидат за народен представител в един от районните в
България и е посочено под кой номер е и в коя листа е от самото
лице. Така че предлагам и съм изготвил отговор до прокурора при
Софийска градска прокуратура, с което го уведомяваме, че във
връзка с полученото тях писмо, след извършена проверка се установи
че лицето за което е направено проучването е кандидат за народен
представител от съответната политическа партия, която е описана
подробно в отговор от „Информационно обслужване“ АД и е под
съответния номер в кандидатската листа на тази партия.
Предлагам да се изпрати този отговор. Предлагам да се
уведоми и прокуратурата, че отговора е изготвен. И как да бъде
получен от тях. Изпратен до тях или те ще дойдат да си го вземат на
място.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на господин Баханов.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Продължаваме със следващ докладчик, госпожа Стойчева.
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СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-06-507 от 8 юли
2021 г. е получено писмо от кмета на Община Провадия, с което
приложено изпраща негова заповед за допълване на заповед 1814 от
22 юни 2021 г. в частта, с която определено обхвата на подвижната
секционна избирателна комисия на територията на Община
Провадия, докладвам заповедта за сведение на Централната
избирателна комисия и за приобщаване към съответната папка.
Следващото писмо, с което искам да ви запозная е от районна
избирателна комисия 23 и то представлява отговор до господин
Кирил Вичев, който е председател на секционна избирателна комисия
№ 20. Изпратили сме негово запитване по компетентност до РИК –
23. Те го уведомяват как ще получи указанията за провеждане на
изборите за народни представители в страната в условия на обявена
извънредна епидемична обстановка. И към материалите, които ще
получат всички секционни избирателни комисии ще бъде приложено
и съответното решение на Централната избирателна комисия, което
ние приехме. За сведение на Централната избирателна комисия.
И една молба от Ф.
Ф.
, който е изпратил до нас
следното искане. Моли за наша намеса за възстановяването му като
секретар на секционна избирателна комисия в 17-та секция, 93-то
училище, район Слатина – 24-и многомандатен избирателен район –
София.
Тъй като тази молба е изпратена и до 24-та РИК, предлагам да
остане за сведение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте
господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Входящ № МИ-06-419 от 8 юли
2021 г. С този номер се прехвърлят документите изпратени от Калин
Каменов, кмет на Община Враца, по решение 1244-МИ от 30.09.2019
г. Той е назначил комисия. комисията е отворила помещението.
Трябвало е да бъде отворено тъй като районният съд е изискал един
от списъците от изборите от 2019 г. върнал се е този списък и е бил
приобщен обратно в хранилището. Това е за сведение.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
някой друг в административни преписки, за да изчерпим тази точка.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, получили сме
препис от ПМС 218 от 7.07.2021 г. ПМС-то е в сила от 7 юли 2021 г.
то е за одобряване на допълнителни разходи от бюджета на
Централната избирателна комисия. Изпълнението се възлага на
Централната избирателна комисия.
На основание чл. 2 ЦИК трябва да извърши съответните
промени по бюджета на Централната избирателна комисия и да
уведоми министъра на финансите. За сведение ви го докладвам.
Да се предостави на главния счетоводител за приемане на
всички необходими действия по изпълнението на това
постановление. С което се осигуряват всички необходими средства
във връзка с осигуряването на електронното машинно гласуване.
Аз първо предложих с протоколно решение, но ще възложим
на главния счетоводител. Трябва да изпълним това ПМС.
Колеги, получили сме оригинала на решението на ОИК –
Никола Козлево за обявяване за избран кмета на кметство село Цани
Гинчево, в частичните изори за кмет на кметство на 27 юни 2021 г.
предлагам в деловодството да остане оригинала на писмото, копие от
решението, а оригиналът да се приобщи към материалите получени
от общинската избирателна комисия след произвеждането на
частичния избор.
Колеги, докладвам ви едно писмо, което е от Кирил Веселинов
Вичев, като председател на секционна избирателна комисия в 23-ти
изборен район. Обръща с към нас за становище по прилагане на
заповед на министъра на здравеопазването. Централната избирателна
комисия има решение на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за мерките
във връзка с така наречения здравен протокол на министъра на
здравеопазването.
Докладвам ви го за сведение. Всички решения, които
Централната избирателна комисия приема във връзка с

79
организацията на изборите се публикуват на страницата и са част от
протоколите на заседанията на Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам ви получено писмо за справка за броя на
населението на село Сливница в Община Кресна – 559 лица. Госпожа
Ганчева отговаря за община Кресна. Общинската избирателна
комисия в момента е от шест души. В понеделник трябва да бъдат
снабдени с пълномощно от ЦИК по указание и разпореждане на
Административен съд – Благоевград. Съдът представлява
общинската избирателна комисия. Предложиха да ни изпратят
писмено, за да може да отговорим писмено и да представят нашето
писмено становище в Административен съд.
Колеги докладвам ви Община Ракитово – област Пазарджик.
Определили са помещението за съхранение на изборните книжа.
Назначена е заповед по чл. 287, ал. 7.
Докладвам ви за сведение писмо на областния управител на
София – град във връзка с Оперативния план на Централната
избирателна комисия с искане да бъдат определени от кмета на
общината и районните кметове, длъжностни лица, които да отговарят
за събирането на съответната информация и предоставянето на
Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам ви за сведение приемо-предавателни
протоколи за получаване на бюлетините в област Разград. В тази част
за сведение. Те са във връзка с изпълнението на договора между
Централната избирателна комисия и Печатницата. Ще бъдат
предоставени съответните екземпляри от протоколи, така както са
уредени в самия договор.
По същия начин сме получили от областна администрация –
Варна. Ние ги обобщаваме. Прилагат се към досието. Обобщава се от
главни юрисконсулт – Н.
Ж.
. Той отговаря и по
изпълнението на този договор.
За сведение ви го докладвам.
Докладвам за сведение и писмо получено от област София, от
областни управител заповед за утвърждаване на маршрутите за
извозването на изборните материали от секционните избирателни
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комисии до трите столични районни избирателни комисии, след
приключване на изборите.
Докладвам ви го за сведение. Папката ще я върна в
Деловодството. Който желае може да се запознае. Подробно са
описани всички маршрути, вх. № НС-05-162 т 8 юли 2021 г.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме
ли доклади по административни преписки.
Заповядайте госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с № НС-29-30 от
2.07.2021 г. Докладвах я тогава. Тя беше само за сведение. И касаеше
сведение за достъп до обществена информация на госпожа Н.
М.
. Отговорът е подготвен и се намира в папка от 6 юли с мои
инициали.
Мога да ви запозная с писмото. Извършена е преценка за
основателността на искането за достъп до обществена информация.
Преценено е, че такова е налице. По поставените въпроси са
изготвени отговори. А единствено на въпрос 4 не е отговорено,
защото на него е отговорено и това е написано в отговора, с писмо
изх. № НС-22-39 от 8.02.2021 г. поради което ще предоставя този
проект за писмо за подпис на председателя и секретаря на
Централната избирателна комисия
Докладвах за сведение.
Докладвам преписка НС-15-566 от 5.07.2021 г., което е писмо
от РИК-18, Разград, с искане за ангажиране на становище на
Централната избирателна комисия по правомощията на РИК –
Разград във връзка с нормата на чл. 72, ал. 1 , точка 1, точка 6 и точка
20 от Изборния кодекс. Запитването е свързано с голям брой
образувани подвижни секционни избирателни комисии на
територията на 18-ми МИР – Разградски. Като казуса е по повод
тяхно решение, по което те са постановили за кметовете на няколко
общини в район Разградски да предоставят информация и данни за
това, че заявленията подадени от лицата, желаещи да гласуват с
подвижни избирателни урни са по отношение извършена служебна
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проверка или е установено наличието на обстоятелство позволяващо
включването на тези лица в избирателните списъци или са изискани
допълнително доказателства за наличието на трайно увреждане,
което да възпрепятства лицето да стигне до секционното помещение.
В тази връзка РИК – Разград имат запитване, тъй като има
постъпили жалби, които са препратени с преписките към
Централната избирателна комисия. Тъй като това е искане в отделно
писмо и тъй като считам, че то е относимо към решението, което
Централната избирателна комисия ще трябва да вземе по жалбата,
поставям на обсъждане въпроса. Моля ви да се запознаете със
съдържанието на искането. То е в папка от 7.07.2021 г. с моите
инициали, а с № НС-15-566.
Писмото е кратко и по същество представлява едно изречение
въпрос. Централната избирателна комисия ще трябва да отговори на
РИК -18. Аз не съм направила становище. Докладвам ви го за
сведение, за запознаване и за последващо обсъждане.
В тази точка нямам други доклади. Имам в точка жалби.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбира се че ще го гледаме и ЦИК
правилно ще се произнесе по въпроса. Защо взех думата. Големият
брой ПСИК не е нарушение на закона. Това е едно. Гражданите с
увреждания са със специален статут и именно в ковид обстановка
трябва да им се осигури включително и с другите им заболявания
добра възможност за гласуване.
За мен е странно големия брой ПСИК да бъде в нарушение на
каквато и да било.
Вторият въпрос беше, кой върши служебни проверки? Това е
още по-интересно. Кой върши тези проверки? РИК-овете ли,
областните ли, кметовете ли? Какво значи служебна проверка? Нещо
пак става и то само по отношение на определен вид райони. Ще го
видим малко по-късно. Това го давам като заготовки на определен
тип тези и да чуем поне нещо рационално, а не предразсъдъци за
смесени райони.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Поставих го за запознаване. Ще го
обсъждаме на следващо заседание.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, тъй като част от състава трябва да се срещне с колегите,
които ще ни помагат в изборния ден, предлагам да направим почивка
до 18.30 часа.
Колеги, продължаваме. Желаещи да докладват в точка десета.
Господин Георгиев, заповядайте.
Точка 10. Разни.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В моя папка може да видите с вх.
№ НС-10-309 от 8 юли 2021 г. предложение от Надежда Йорданова,
за указание от страна на Централната избирателна комисия към РИК
и СИК. Предложението го обявявам на колегите, тъй като мисля, че
сме го обсъждали. Помещението в близост до машината, там където
се гласува машинно да бъде поставено табло на което в един и същи
размер, вид и формат са изписани имената и номерата на кандидатите
по кандидатски листи на партии и коалиции.
Колеги, ако смятате, че може да се произнесем с такъв призив
в този момент, ако не да оставя предложението за сведение. Тъй като
текстовете по отношение на таблата и указателните табели са общо
взето ясни.
Предложението е да се осигури вътре в помещението още
едно табло, за да не се налага на избирателите, както е написано от
госпожа Иванова да влизат и излизат. Мисля, че това беше
обсъждано.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Според мен това е прекомерна грижа.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Остава за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Продължаваме с госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-49/1 от 6 юли
2021 г. е изпратен отчет от Би Ти Ви относно излъчванията за
първата седмица от телевизионната комуникация на Централната
избирателна комисия в телевизията. Докладвам го за сведение.
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Една молба от госпожа Китанова, с вх. № КИ-22-22-48 от 6
юли 2021 г. относно образователния клип, който е показван по
Българската национална телевизия и се излъчва на фейсбук
страницата на Централната избирателна комисия. Госпожа К.
смята, че се показа избор на номер на конкретна партия с № 17.
Счита, че клипът е агитационен и подвежда избирателя да гласува с
№ 17. И моли да премахнем клипа от нашата страница и да спрем
излъчването по БНТ.
Искам да кажа на госпожа К.
, че клипа е
образователен. На екрана на машината е инсталирана демоверсия. Тя
не съдържа конкретни имена на партии, а само произволни номера и
в никакъв случай не представлява приканване за гласуване за
конкретен номер. За сведение докладвам.
В точка разни нямам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Няколко преписки за сведение.
ЦИК-07-86 имаме две подканвания, да вземе участие в онлайн
обучение за почти 2000 лири, 1950. Първият път дори имаме
възможност да спестим 700. Това е нещо като промоция. Курса който
се предлага е професионален сертификат за решаване на изборни
конфликти. За сведение го докладвам.
Освен всички останали и франкофоните се интересуват, как се
борим с фалшивите новини.
За сведение. ЦИК-07-70 от 8.07.2021 г.
Екстрена грама от постоянното представителство във Виена.
При нас е пристигнал през Дирекция „Права на човека“ от
Министерство на външните работи. Информират ни за състава на
наблюдателната мисия, която ще бъде ограничена, тъй като очевидно
не е имало голям интерес. Общо взето състава ще бъде от 80 човека
от всички възможни парламентарни асамблеи на ОССЕ, на Съвета на
Европа и т.н.
Това беше моя доклад за сведение.
Продължаваме с госпожа Георгиева.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, до момента имаме седем
указа на Президента за насрочване на частични избори на 3 октомври
2021 г. Предлагам ви да вземем протоколно решение за обособяване
на страницата на Централната избирателна комисия на рубрика
„Частични избори“ – 3 октомври 2021 г., в която най-напред да бъдат
качени тези седем указа и да има достатъчно информация къде
предстои да се провеждат частични избори.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да,
3 октомври е датата със седемте указа. Предложението е да бъдат
качени на нашата страница, за да има оповестяване.
Колеги, подлагам на гласуване това протоколно решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Всички стари да се махнат от страницата и
да останат актуалните.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Дава думата на господин Войнов, който ни връща към точка първа.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги докладвам ви писмо с вх.
№ ЦИК-06-11-168 от 9 юли 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД.
С него ни изпращат информация във връзка с наше запитване, че
наличностите с резервни части ще бъдат транспортирани до всеки
областен град с организирания транспорт, като за РИК – София – 23,
24, 25 и 26 ще бъдат на територията на „Карго партнер“ ЕООД. В
областните градове резервните части ще бъдат съхранявани от
отговорниците на „Сиела Норма“ АД по региони. Като за всеки РИК
са осигурени следните количества резервни части: два броя батерии,
три кабели за батериите, четири броя захранващи кабели и три броя
удължители.
Докладвам писмото за сведение.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Чаушев имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Имаме ли имената на тези по райони? Да
не стане като предишния път. „Сиела Норма“ АД да ни каже кои са
по тези райони, в които се съхраняват всичките им вещи. Как ще се
транспортират тези вещи. Също да ни уточни. Предвид горчивия ни
опит предишния път. Ние говорим за кабели. По Еконт тръгват
машини. „Сиела Норма“ АД да си уточни. Първо кои са тези по
райони. Второ, как ще транспортира въпросните вещи. И кога ще
пристигнат по места тези вещи.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря, господин Чаушев. Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Списъкът на отговорниците за „Сиела
Норма“ АД по региони са публикувани в пълния логистичен и
транспортен план, който вчера го изпратихме на всички РИК-ове и на
МВР. Прочетох ви, че наличните резервни части ще бъдат
транспортирани до всеки областен град с организирани транспорт.
Тоест заедно с останалите машини под съпровода на МВР.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз пълния транспортен план не съм го
виждал.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Вчера докладвах и той се намира в момента
в моя папка от вчерашна дата, логистичен и транспортен план.
Първият файл е отговорници. И в него пише. Отговорник за
Благоевград с жълто. И.
К.
Б.
, телефон, ЕГН.
Отговорник за Бургас пак в жълто и т.н. Налично е всичко във
вътрешна мрежа.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И как ще стигнат тези кабели, пак по
Еконт ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: За трети път повтарям, с официалния
транспорт. Предлагам, който се интересува да напише писмо до
„Сиела Норма“ АД.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Аз
имам още един малък детайл. Когато казват по два удължителя, по
три батерии и прочее, да не разбират три машини, две машини. По
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някакъв начин да опаковат само резервните части. Това е моя
проблем. ако те имат резервни части нямам нищо против. Въпросът е
под наименованието резервни част да не се крият цели машини.
Ясно, че това им създава неудобство. Те миха предпочели да имат
две машини и да ги третират като удължители.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Пак повтарям писмото. За всеки РИК са
осигурени следните количества резервни части: два броя батерии, три
боря кабели за батериите, четири броя захранващи кабели и три броя
удължители.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Чаушев, имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Три месеца се разправяхме с писмата на
„Сиела Норма“ АД, дали били машини или резервни части. Накрая се
оказа по Еконт са изпращали машини, не резервни части. Все с
такива едни обтекаеми думички .
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имам едно предложение. може да ползват същите куфари, но не бива
да ползват екрани, такива каквито има на всяка машина. Всичко
останало може да се ползва. Може ли да напишем такова писмо? Да
няма комплектовка. Защото няма как да ги следим. Няколко пъти се
занимаваме с въпроса. Това е всъщност цяла машина, което те считат,
че от нея могат да ползват резервни части. Това е начина по който те
третират резервните си части. Когато отидете на място ще видите че
това са три машини, на които им трябват удължители. Това е цел
проблем. ако нямаше такъв проблем, ни нямаше да изпаднем в
положението от миналите избори.
Господин Чаушев, имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да се напише писмо до „Сиела
Норма“ АД, дали тез части са единични бройки или е една машина
изпратена, а в последствие да се разглобява или да си мислим, че ще
се разглобява. Не изследвахме случая миналия път, имено заради
този тип писма и тип докладвания.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Конкретно предложение имате ли?

87
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да напиша писмо до „Сиела Норма“ АД и
да ги питам. Това единични бройки ли са както е написано, кога са
получени от отговорниците и има ли приемо-предавателни
протоколи. Това е писмото. И аз ще го напиша.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги подлагам на гласуване предложението на господин Чаушев да
се изпрати писмо, с което да се искат приемо-предавателни
протоколи за единични части.
Който е съгласен с този текст, моля да го подкрепи с
гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, считам, че е недопустимо в
камерен състав от 8 човека да гледаме машинно гласуване. Така че
правя процедурно предложение за почивка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Войнов, имате ли друг доклад в тази точка? Оставяме за
след почивката.
Госпожо Стойчева имате думата.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Аз ще ви помоля да ме върнете в точка
жалби и сигнали.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Прекъсваме заседанието до 18.30 часа, поради липса на кворум.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия. в залата сме 10
членове. Налице е необходимият кворум.
Продължаваме с точка първа.
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Точка 1. Машинно гласуване.
Аз имам два доклада във връзка с изпратеното ни писмо с изх.
№ ЦИК-06-12-68 от 9.07.2021 г., което беше адресирано до „Сиела
Норма“ АД. Получили сме писмо с вх. № ЦИК-06-11-173 от 9 юли
2021 г. Запознайте се с текста на писмото. Предлагам ви, както се
уточнихме по време на обсъждане на поставените предложения от
господин Тодоров, да го уведомим, че Централната избирателна
комисия е в готовност да извърши плащането, след подписване на
приемо-предавателния протокол, за което го каним за провеждане на
среща за уреждане на отношенията ни, така както той предлага в
писмото на 10 юли в 11.30 часа.
Колеги има ли други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване изпращането на писмо с такова
съдържание.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
Колеги, другия ми доклад, който засега е за сведение.
С вх. № ЦИК-066-330 от 9 юли. Отново изпратено писмо от
изпълнителния директор на „Сиела Норма“ АД. Към него ще се
върнем в зависимост от проведената среща, която се надявам да се
състои в утрешния ден.
Във връзка с машинното гласуване, колеги ви предлагам за
публикуване на интернет страницата на Централната избирателна
комисия съобщение. То е в днешно заседание, извън всички папки.
Съобщение системен хеш. А именно, съобщаваме че при
криптографски идентификатор системен хеш, който трябва да
фигурира в системната разписка отпечатана в ЦИК преди началото
на гласуването в изборния ден от машината за гласуване със следното
съдържание и софтуерната версия на, устройствата за машинно
гласуване и системни хеш са удостоверени от органите по чл. 213а,
ал. 2 от Изборни кодекс.
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Тъй като е публичен този код, има го в доклада на
компетентните организации, който е на страницата на Държавна
агенция електронно управление.
Подлагам на гласуване публикуването на това съобщение на
страницата на Централната избирателна комисия.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте господин Войнов по точка първа.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-04-02-205 от 9 юли 2021 г. Писмото е от МВР и с него ни
уведомяват, че от списъка на лица за които е предвидено да работят в
Изчислителния пункт към ЦИК са установени данни за наличие на
криминални прояви на 11 лица.
Предлагам да изпратим писмо на „Информационно
обслужване“ АД и да им укажем, че тези лица не следва да бъдат
допускани до Изчислителния пункт към ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви две писма с вх. № НС-15-604
и НС-23-540 от 9 юли. Писмата са свързани. Първото е от 24-та РИК
и ни уведомяват, че са сменени адресите на две секции.
Второто писмо е от „Сиела Норма“ АД и молят за
потвърждение на сменени адреси на същите две секции, както и за
сменен адрес на секция в Ямбол. Освен това питат и за адрес на
секция в Лондон, който според тях не може да бъде намерен. Не
съществува такъв адрес.
Аз говорих с председател на РИК-Ямбол. Той потвърди за
сменения адрес в секцията в Ямбол. Адресът на секцията в Лондон е
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публикуван на сайта на ЦИК и той се различава от посочения в
писмото. Така че предлагам да изпратим писмо до „Сиела Норма“
АД, в което да потвърдим смяната на адресите на първите три
секции. И да посочим адреса на секцията в Лондон.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, предлагам с протоколно решение да одобрим съдържанието
на такова писмо до „Сиела Норма“ АД.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Говорим за секция 455 Лейтън стоун, на
интернет страницата на Централната избирателна комисия. Пише
адрес 2 Хайвер лоуд – Лондон Е11-3 ДБ.
В писмото, което „Сиела Норма“ АД са ни изпратили казват,
че техника за секцията 455 ни е задал въпроса за адреса на
избирателна секция, тъй като му казали, че тя не е на адреса, а е на
съвсем друг адрес.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожо Ганчева, имате думата.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, нека да не работим с
предположения. Считам, че с оглед заповедите на ръководителите на
ДКП-тата, които може да имат промяна в адреса, незабавно да се
изпрати в тази част писмото на Министерство на външните работи с
искане да се посочи коректния адрес. Ние безспорно имаме адресите
на нашата интернет страница. Но те може да не са актуални в
определена част. Единствено Министерство на външните работи
разполага с тези адреси с точност. Така че за да свършим работа, аз
предлагам на докладчика и на вас колеги, да изпратим в тази част на
МВнР за незабавно предоставяне на коректния адрес и за
уведомяване на Централната избирателна комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Войнов, как се уточнихте. Защото единият вариант е да
потвърдите ямболската промяна и да поискате веднага Министерство
на външните работи да уведоми „Сиела Норма“ АД за номера, адреса
на тази секция.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Господин председателстващ, считам,
че не е достатъчно някой колега, било то и докладчик да се уточни с
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някой друг колега в оперативен порядък. Много моля моето
предложение да бъде подложено на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Предложението е в писмото да се уточнят двата адреса за Ямбол, тъй
като очевидно те са сменени. Както и да се поиска от Министерство
на външните работи веднага да уведоми „Сиела Норма“ АД в
последния му вариант адреса на секция 455.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
Преминаваме в режим на гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Господин Войнов продължавайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-00-673-2 от
9 юли. писмото е от „Информационно обслужване“ АД и с него,
поради смяна на автомобилите, които ще бъдат използвани в
логистиката в осъществяване на ангажиментите на „Информационно
обслужване“ АД, приложено изпращат обновен списък.
Предлагам да изпратим писмото с новия списък до главния
секретар на Народното събрание и началника на сектор „Охрана“ към
НСО, за осигуряване на достъп на автомобилите.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В
режим на гласуване минаваме. Одобряваме такъв текст на писмо с
новите номера на автомобилите.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължете господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
с вх. № НС-11-154 от 6 юли. Припомням, че писмото е от Христо
Иванов. Той задава няколко въпроса във връзка с изпълнението на
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изискванията по чл. 213 а от ИК. Отговора също ви го докладвах в
сутрешното заседание. Тогава за запознаване.
Предлагам да изпратим отговора на Христо Иванов.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Може ли да ни припомните в съкратен вариант, от какво се
интересува господин Иванов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Интересува го достъпа до изходния вход на
машините за гласуване. Всички протоколи по доклада на ДАЕУ, БИС
и БИМ за изборите на 4 април 2021 г. документации и протоколи на
процеса по инсталиране на системния образ на машините. Достъпа до
частния ключ за УЕФИ и какви са процедурите за неговото
управление. Достъпа до докладите от процеса по инсталиране и
персонализиране на машините от „Сиела Норма“ АД за изборите на
11 юли.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Отговора е във ваша папка.
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Чии доклади?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Това са всички протоколи по доклада на
ДАЕУ, БИС и БИМ.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Какво общо има ЦИК с това, съгласно
закона. Троицата приема методика, троицата си приема протоколите.
Тя издава удостоверения и т.н. Предлагам да се препрати към
троицата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Точно така съм записал в писмото, че
протоколите по доклада на ДАЕУ, БИС и БИМ следва да изискват от
тях.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Този кратък текст, отговор на господин Иванов, подлежи на
гласуване.
Минаваме в режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов,
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Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против
– 2 (Йорданка Ганчева, Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № ЦИК-06-11-170
от 9 юли 2021 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е във връзка с
наше писмо, с което поискахме да ни предадат софтуерния
инструмент за декритиране на изходните файлове заедно с
необходимите ключове за изборите за народни представители на 11
юли 2021 г. От „Сиела Норма“ АД искат подробни указания, които да
съдържат конкретната клауза от договор № 19 от 18 юни 2021 г.,
създаваща подобно задължение за изпълнителя. Докладвам го
писмото за запознаване и предлагам, да го предоставим на IT
експертите към ЦИК за становище.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С една дума „Сиела Норма“ АД казва, не
няма да ти го дам. Това е ситуацията. Кратко и ясно да се знае, преди
да се дават интервюта по телевизиите. „Сиела Норма“ АД не ми дава
последния ми трети ключ, за който говорихме преди два дни. А
„Сиела Норма“ АД е само посредник, зад който стои фирмата, която
е собственик на цялата тази компютърна програма. казвам го за да се
знае два дни преди изборите. Защото вече време няма, по-добре е да
се говори пряко и ясно. Не ми дава третия ключ.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да
се изпрати писмото до експертите на ЦИК в софтуера за да напишат
отговор.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да
гласува. Да се възложи на експертите да направят становище.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – 1 (Йорданка Ганчева).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № ЦИК06-11-171 от 9 юли. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и е във връзка с
договор № 19 от 18 юни 2021 г. считат, че ако възложителят не
притежава собствеността върху 9600 устройства за машинно
гласуване и софтуера, съгласно договора № 1 от 6 февруари, това би
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довело до нарушаване на чл. 212 от ИК и до евентуално оспорване на
законността на изборите пред Конституционния съд. Тъй като преди
два часа изпратихме писмо до „Сиела Норма“ АД по този повод, го
докладвам за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-15-601 от 8 юли 2021 г. писмото е от РИК – Видин, които
поставя въпроси относно това, дали е допустимо образец 96-НС-КР
да се раздава предварително на СИК. Ако не е допустимо как да ги
разнася на СИК. Предлагам да изпратим писмо до РИК – Видин, с
което да ги уведомим, че в предизборния ден СИК получава само
протокол приложение № 96-НСМ. И районната избирателна комисия
със свое решение опредял реда за предоставяне на СИК при
необходимост на протоколи и приложение № 96-НСХМ и 96-НСКР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение?
Моля, процедура по гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 1! (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, следващото писмо е вх. № НС-15597 от 8 юли 2021 г. писмото е от РИК-26. Колегите задават въпроси
във връзка с указанията, които им изпратихме вчера до всички
районни избирателни комисии. Подготвил съм писмо до РИК – 26, в
което предлагам да ги уведомим, че протокола по точка 3 от
указанията е със свободен текст и трябва да удостовери съвпадането
на системния кеш.
Решението на СИК за предаване на машината не се предоставя
на „Сиела Норма“ АД. Протоколът разпечатан от машината се
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поставя в плик № 2-НС. При разменена машина с друга секция СИК
попълва протокол от приложение № 96-нскр. Ако едната машина
преустанови работа, гласуването продължава на втората машина.
Само в случай, че и втората машина преустанови работа и след
решението на ЦИК гласуването продължава с хартиени бюлетини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението за отговор до 26-та РИК, като писмото го
изпратим на вниманието на всички районни избирателни комисии.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх.
№ НС-23-529 от 8 юли 2021 г. Писмото е от М.
Б.
от
мрежа на изборните доброволци в чужбина, която задава пет въпроса
свързани с методическите указания. Подготвил съм писмо, в което
предлагам да ги уведомим, че в случай, че избирателя заснеме или
покаже своя вот при гласуване с машина, той подлежи на санкция по
чл. 487 ИК. В случай, че избирателят твърди, че отпечатаната от
машината разписка не съответства на дадения от него вот или че е
допуснал грешка при гласуването, СИК следва да покани избирателя
да се подпише в избирателни списък, след което да върне документа
за самоличност. Техническото лице се легитимира със служебна
карта, а секционната избирателна комисия ще разполага с телефона
на техника за осъществяване на необходимата комуникация.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Знам, че няма да мине. Уважаеми колеги,
не са само тези избори. След тези избори ще имаме едни други.
Предложението ми е следното. Съдът заяви следното, няма никакво
значение разписката в ръката на избирателя, всичкото е вътре в
паметта. Да, това беше цялата същност на това решение, въпреки че
беше разхвърляно на три страници. Да, това е така. изпълняват се
съдебни решения.
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Предлагам, при несъответствие на разписка и оспорване на
разписка от гражданин, това нещо да се запише при подписа или в
протокола, че гражданина е оспорил това, което е в разписката. Може
в секционния протокол, може и в други протокол. Знам, че няма да
мине. Но да го имаме предвид за следващите избори. Записва се в
протокола, че гражданинът оспорва разписката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Аз
напълно
подкрепям
съображенията, които изложи колегата Чаушев. Аз не споделям
мотивите на Върховния административен съд и считам, че
диспозитива дава мотивите, но не би следвало да се съобразяват в
нашите отговори.
Още повече, ако ще отговаряме, аз няма да подкрепя отговора
предложен от колегата докладчик, защото ние припомняме, при
разяснителна кампания и при обсъждане на въпросите за изясняване
как се гласува с машина,ние като ЦИК имаме призванието да
разясним. Обсъждахме, че още една проверка за правилния избор е,
че избирателя отивайки, поглеждайки с разписката, то също е убеден.
Това е доверието при гласуването с машина. Така че аз няма да
подкрепя този проект на отговор.
Предлагам, в случай, че се установи такова нещо, да бъде
изготвен протокол от секционната избирателна комисия, който да
бъде описан на съответното място в официалния протокол на
секционната избирателна комисия и СИК да е тази, която да прецени
какво да направи. Защото колеги, считам, че по-горестоящи сме. Ние
даваме методически указания, но в конкретния случай не мисля, че
трябва да излезем с такова общо методическо указание. Ние трябва
да бъдем и уведомени, защото това може да е сигнал, че има някакъв
проблем при действието на конкретната машина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега
Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Първо, колеги, искам да напомня, че досега
от проведените избори на 4 април 2021 г. не имало случаи, поне да са
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ни уведомили, че избирателят е установил, че това, което е в
разписката, не отговаря на неговия глас.
Второ, ако решим да се отразява в отделен протокол, каква е
гаранцията, че избирателят умишлено не каже, че примерно вота му е
погрешно отчетен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Войнов, както аз и на
предходните избори, когато вие докладвахте отговор, с който
уреждаме изключения, ви казах, че моето мнение, че не следва да се
отговаря, когато става въпрос за изключения. Да, безспорно на
предходните избори не бяхме алармирани. А тогава защо искате да
уредим изключението с общо указание в конкретния случай, бих ви
поставила следния въпрос.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз не искам никакви изключения да
уреждаме. Задава се въпрос, как да реагира секционната комисия и аз
предлагам отговор. Такъв въпрос са ми задали и такъв отговор
предлагам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Обръщам внимание колеги, че както
докладчика докладва става въпрос за мрежата на изборните
доброволци. За гласуването извън страната, ние сами знаем, а и тук
вече има колеги, които са доста свързани с този процес, че
доброволците са доста активно звено при произвеждането на
изборите извън страната. Така че аз считам, че този отговор наистина
ще бъде едно общо указание и макар и уреждащо изключения.
Защото то както се вижда, мрежа на изборните доброволци в
чужбина. Мрежата на изборните доброволци в Австрия и очакват
нашето съдействие. Аз считам, че след получаване на този отговор,
той ще бъде разпространен в мрежата, за да се спомогне процеса
гласуване извън страната. Така че ние трябва много внимателно да
подхождаме какви указания даваме.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
заповядайте.
Колеги, първо основното предложение, ако колегата Войнов
го поддържа.
Колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 5 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Любомир Гаврилов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 5 (Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Севинч Солакова)
Това предложение не събра необходимото мнозинство.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, аз казах да имаме
предвид за следващите избори и явно сега няма да имаме възможност
да реагираме адекватно. Поради което оттеглям предложението си, да
се запише, долу в забележки под протокола, дали има оспорена
разписка или не.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-0402-196 от 8 юли. Писмото е от Областна дирекция на МВР – Велико
Търново и е във връзка с извършена проверка по преписка образувана
по повод постъпил сигнал на главния прокурор, за действия насочени
евентуално към възпрепятстване на упражняването на избирателни
права на гражданите от 4 МИР – Велико Търново.
В тази връзка искат да им бъде предоставена разпечатка от
кореспонденцията по електронната поща на ЦИК със „Сиела Норма“
АД, касаеща кандидатските листи, както и изпратените от ЦИК
файлове съдържащи тези листи, за въвеждането им в устройствата за
машинно гласуване. Предлагам да възложим на администрацията да
извади цялата кореспонденция свързана с кандидатските листи за
изборите на 4 април, след което да върне отново на доклад писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов, вие
може да им възложите с резолюция на администрацията. Не е
необходимо протоколно решение на ЦИК според мен.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Съгласен съм.
Следващото писмо вх. № НС-04-01-430 от 9 юли 2021 г.
Писмото е от Министерство на външните работи. С него ни
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уведомяват, че са получени списък на техници за секции във
Великобритания, САЩ и Швейцария за определени секции.
Предлагам да остане за сведение.
Следващото писмо е вх. № Нс-04-02-206 от 9 юли. Писмото е
от МВР. И с него ни уведомяват, че в предоставения списък от
„Сиела Норма“ АД не са установени данни за наличие на криминални
прояви. За сведение предлагам.
Следващото писмо е вх. № НС-15-602 от 8 юли 2021 г.
писмото е от ИК-28 и молят да им предадем графика за предаване на
машините. Тъй като снощи изпратихме транспортния план на всички
РИК, предлагам да остане и това писмо за сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-22-2277 от 8 юли 2021 г.
писмото е от А.
Б.
, който ни представя приложение за
проверка на протоколите с изборните резултати. Може би колегите
си спомнят, че той за всички избори ни предлага някакви
приложения, с които могат да се проверяват протоколите на СИК, то
е изпратено и до всички районни избирателни комисии.
Предлагам да остане за сведение.
Следващото писмо е вх. № НС-22-1802 от 8 юли 2021 г.
Писмото е от Б.
Б.
, който прави коментар по отделни
части от Методическите указания. Споделя и свое наблюдение
относно дезинфектанта от предишните избори. И накрая благодари за
експедитивния отговор на предишното му писмо.
Предлагам това писмо да остане за сведение.
Последното писмо вх. № НС-22-2266 от 8 юли 2021 г. писмото
е от Л.
Ц.
. Това е негово поредно писмо, в което твърди,
че хеш кода от машинни вот е лесно манипулируем. И отново
предлага да се преброят задължително контролните разписки от
всички секции.
Предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, за днес
мисля, че изчерпихме точката машинно гласуване.
Колеги, продължаваме с точка втора.
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Точка 2. Проект на решение относно видеозаснемането и
видеоизлъчването.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с моите инициали проект
460 е предложението ЦИК да приеме решение относно
видеозаснемане и видеоизлъчване в реално време при отчитане
резултатите от изборите за народни представител на 11 юли 2021 г.
Кратък относително ми е текста на предложеното решение.
Призовавам колегите да го погледнат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Решение 82, 165, 184
относими ли са?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Решение 82 за наблюдатели.
Решение 165 за застъпници и решение 184 за представители.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Те не са основание
за вземане на това решение, според мен. основанието е законовия
текст.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Чакам предложение за корекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Може би по точка 2
да добавим накрая „се осъществява на определената от районната
избирателна комисия място за лицата по чл. 288а от ИК, така че да не
се пречи или да не се затруднява работата на районната избирателна
комисия и изчислителния пункт“. Така че да не се затруднява
работата на районната избирателна комисия и на изчислителния
пункт към РИК.
Колеги, по този проект имате ли предложения?
Колеги, подлагам на гласуване така представени проект на
решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, решението е 441-НС.
Колеги, продължаваме по точка трета.
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Точка 3. Гласуване извън страната.
В моя папка от днешно заседание с вх. № НС-00-709 от 9 юли
2021 г. „Информационно обслужване“ АД са ни отговорили на
нашето писмо от вчерашна дата. Потвърждават процеса за приемане
на данни в частта му на Изчислителния пункт към ЦИК за приемане
на данните от секциите в които се произвежда машинно гласуване.
Ще бъде необходимо да ни бъдат предоставени флаш памети със
записаните данни, описани във формат на електронните данни версия
1.5. Може би става дума за гласуването в страната.
Колеги, уточнихме изходящите номера. Става дума за
писмото, с което сме изпратили до „Информационно обслужване“
АД реда за приемане на документите във временни комуникационен
пункт. В отговор на което те ни връщат информация с вх. № НС-00709, че утвърждават процеса за приемане на данни в частта на
Изчислителния пункт към ЦИК за приемане на данните в секциите,
които се произвежда машинно гласуване ще ни бъде необходимо да
ни бъдат предоставени флаш памети със записани данни, описани във
формат на електронните данни в машинното гласуване версия 1.5,
които да се заредят в системата за компютърна обработка на
резултатите.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, имам желание
да участвам в обсъжданията, винаги съм участвала, но считам, че не
може това да стане в отсъствието на ръководителя на гласуване извън
страната. Защото в крайна сметка чисто организационно, знаете и в
оперативен порядък, включително и с дейността на ръководителя на
ВКП,
колегата
Томов
поддържаше
организационни
взаимоотношения. Не мога да ги определя точно какви са. Така че аз
считам, че ние няма как да приемем този ред, аз поне за себе си, без
да имаме цялостната визи то ръководителя на гласуването извън
страната. и във връзка с това, че определяме реда във вътрешната
папка са качени часовите зони в папка ВКП, като се очаква
натоварването за обработка на резултатите да бъде след 21.00 часа на
11 юли 2021 г.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Независимо от всичко друго, като оставим
на страна продължаващата практика да пишат с колкото се може помалки букви „Информационно обслужване“ АД и си мислят, че не
можем да ги разчитаме.
„Информационно обслужване“ АД иска от нас флашки със
записани данни, описани във формат електронни данни от машинно
гласуване версия 1.5.
Уважаеми колеги, версия 1.5 е във владение на
„Информационно обслужване“ АД и нямам съгласуването именно, за
което ви говорих преди два дни. Тези флашки са вече чрез системата
на ДАЕУ. И не са в наша наличност. Това е променено и не се
хващайте за думите. Това е много съществен въпрос. Аз не знам
какво иска „Информационно обслужване“ АД от нас. Формат 1.5 е
при тях. Флашките не знам кой ги е зареждал или не. Предали сме
флашките на „Информационно обслужване“ АД, а те сега ми казват,
дайте ми флашки със съответния му формат. ЦИК ли дава този
формат? На срещата с ДАНС казаха ни, ще се уговорим с вас, ние ще
ви дадем формата. Съответно от компютрите към флашките и към
Изчислителния пункт. Какво правим тук?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието за 10 минути.
(След почивката)
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦАМАТЕВА: Колеги,
продължава заседанието на Централната избирателна комисия. В
залата сме 10 членове на ЦИК.
Колеги, в точка трета – Гласуване извън страната. предмет на
обсъждане е реда, по който ще се приемат данните от гласуването
извън страната. моля, да се запознаете с предложението което ще се
качи във вътрешната мрежа, което обсъждахме работно и да ни
кажете вашите становища и предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Каквото говорихме
колеги аз съм написала до точка 9.

103
Предлагам ви в останалата част по текста, ако имате
предложения да ги направите.
По точка 3 някой имаше бележки и по точка 6.
Заповядайте господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Проблемът е следния. Получаваме
файлове от чужбина и не разбрахме дали са криптирани или не
криптирани, или не са криптирани. Дали а по имейли. Колко са по
имейли. Колко не са. И така и не получихме според мен достатъчно
информация. Според мен главни въпрос е следния. Получаваме файл.
Този файл се пренася на флашка. Флашката върви към
Изчислителния център на „Информационно обслужване“ АД нищо,
че стоят в сянка в момента. Но те са също главен агент от цялата
система. И за мен въпроса стои. Ако флашката не се разчете в
Изчислителния център и ми върнат обратно информация от
„Информационно обслужване“ АД, че флашката не е разчетена до
членовете на ИК, които приемат съответните документи и са
приемали до този момент документи, секционните комисии в
чужбина броят ли разписките или не ги броят. Това е проблема. това
е структурния проблем. ще броят ли секционните комисии в чужбина
при неразчетена флашка получена тук, чрез файлове незнайно как
получени. Надявам се със защитена връзка. Не получихме общо взето
съгласие по този въпрос. Броят или неброят. Действията нямат нужда
от излишни приказки и обосновки и замъглявания.
Първо теста, после обосновката. Аз съм да се броят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Правиш
предложение да се броят контролните разписки. Колеги, има ли
друго предложение? Няма.
Заповядайте госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз смятам, че не можем изначално да
предпоставим, че всички файлове, които са изпратени от флашките
няма да се отварят и да задължим секционните избирателни комисии
да броят контролните разписки при положение, че е въведено
машинно гласуване и резултата от това машинно гласуване се
удостоверява с разпечатания протокол от машината. Взели сме
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решение че този протокол ще се сканира поради тази техническа
възможност и дължината му. Така че предлагам в този случай, ако не
може да се разчете файла изпратен от секциите в чужбина от флаш
паметта да се въвеждат данните от този финален протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте за
изказване, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Точно от това се опасявах, дълги
обтекаеми изречения.
Никой нищо не предпоставя, така започна изказването на
госпожа Матева. Напротив твърдя, че ако се случи този случай, ЦИК
трябва да има решение. И никакви предпоставки няма тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има две
предложения до тук. Има ли различно за текста по точка 6.
Подлагам ги на гласуване по реда на тяхното постъпване.
Първото е предложението на колегата Чаушев. В случай, че
флаш паметта не се разчете от операторите в Изчислителния пункт
към Централната избирателна комисия.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Процедура. Гласува се първо последното.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В Правилника е
записано, че предложенията се гласуват по реда на тяхното
постъпване. Когато има две или повече предложения, те се гласуват
по реда на постъпването им както казва чл. 27, ал. 2.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин
Чаушев.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Подлагаме на гласуване предложението на колегата Чаушев.
Ако не се разчете флаш паметта, да се преброяват
контролните разписки от секционните избирателни комисии.
Моля, режим на гласуване. Отменям гласуването.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Държа да бъдат всички колеги. Не
може в отсъствието на една трета от Комисията да решаваме такъв
важен въпрос.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Да,
колега Димитров, но една трета от комисията да бъде също толкова
отговорна, колкото сме и ние за да присъства на заседание.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Димитров,
тъй като е по процедура. Да отложим решаването на този въпрос за
утре.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 2 (Димитър Димитров,
Севинч Солакова); против – 7 (Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева)
Господин Чаушев имате думата.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля, за прегласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: На какво
основание.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Не мога да гласувам на база на
собственото си предложение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Моля,
режим на прегласуване предложението на колегата Димитров, за
отлагане решението за утре.
Вие напускате за да провалите заседанието за да няма
гласуване извън страната и да нямаме резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в момента
колеги напускат заседанието, за да няма кворум и да не се приеме
реда за приемане на документите във Временни комуникационен
пункт, което поставя в риск работата на този пункт. В момента
нямаме кворум и не можем да продължим заседанието тъй като сме
само седем членове в залата.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Напуснаха колегите Солакова, Чаушев и
Димитров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, членовете на
ЦИК да се върнат в залата, защото заседанието не е закрито.
Колеги, прекъсвам заседанието за 15 минути. Очевидно
кворум няма да съберем.
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(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
В залата сме 9 членове. Налице е необходимия кворум.
Продължаваме с проект на решение относно съставите на
секционните избирателни комисии извън страната.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам ви проект на решение,
относно изменение и допълнение на Решение 345-НС от 28.06.2021 г.
на Централната избирателна комисия за назначаване на секционните
избирателни комисии извън страната. изменение допълнено с наше
Решение 359, 375, 383, 406 и 433. Последното е от 8.07.2021 г.
Във връзка с постъпили заявления с входящи номера изброени
в текстовата част на решението, за постъпили предложения за замени
по смисъла на чл.105 от Изборния кодекс от парламентарно
представените партии и коалиции участвали при проведените
консултации за определяне на съставите на секционните комисии
извън страната, както и допълнителните предложения от
Министерство на външните работи, на основание чл. 57, ал. 1, точка 5
и точка 6 във връзка с чл. 102 и 103 от Изборния кодекс ви предлагам
да приемем решение, с което да изменим и да допълним изброените
вече решения на Централната избирателна комисия, съгласно
описаните по-горе предложения и да утвърдим състава на
секционните избирателни комисии извън страната, съгласно
Приложение 1 към настоящето решение, което се явява и неразделна
част от същото.
Моля, след като се запознаете с проекта, ако нямате
възражения или бележки да подложим на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта
на решение представен от госпожа Стоянова, имате ли въпроси и
бележки. Ако приемем решението, лицата трябва да бъдат изпратени
за проверка дали не са повече от едно качество участници в процеса.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Когато приключи заседанието ще изпратя
на „Информационно обслужване“ АД за проверка файла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма
въпроси, подлагам на гласуване проекта на решение № 8-9 относно
изменение и допълнение на Решение 345 от 28 юни на ЦИК за
назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън
страната.
Колега Стоянова, ще ви помоля относно да допълните.
Колеги, моля процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, това решение е с № 442-НС.
Колеги, сега ви предлагам лицата по решение 442 да бъдат
изпратени в „Информационно обслужване“ АД
За извършване на проверка относно обстоятелството дали не
участват в повече от едно качество в изборния процес.
Моля, за протоколно решение за изпращането.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, в тази точка гласуване извън страната връща на
доклад, реда за приемане на документите във временния
комуникационен
пункт.
Колеги
подлагам
на
гласуване
предложението на колегата Чаушев. В случай, че флаш паметта не се
разчита в Изчислителния пункт на Централната избирателна
комисия, секционните избирателни комисии преброяват контролните
разписки и съставят протокол.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева); против – 1
(Любомир Георгиев)
Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство,
така че в точка 6 от реда ще бъде вписано.
Заповядайте госпожо Солакова.
СЕВИНИЧ СОЛАКОВА: Правя още едно предложение.
Когато флашката изготвена в Комуникационния пункт и
предоставена на „Информационно обслужване“ АД не бъде
разчетена, се преброяват контролните разписки и се попълва
протокол 96-НС-ЧКР.
Колеги, правя предложение, тъй като ще се наложи да се
преброяват контролните разписки с оглед на организация на работа в
секционните избирателни комисии, времето, което е необходимо да
изчакат получаване на потвърждение от Централната избирателна
комисия, бележки или потвърждение, за да не се губи излишно време
аз предлагам секционните избирателни комисии извън страната да
преброят контролните разписки във всички случаи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
предложение, господин Войнов заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Тъй като практиката показва, че флаш
паметта не се разчита в половин процент от случаите, според мен е
излишно заради една две такива секции, в които ще се наложи
преброяването на контролните разписки, да караме всички секции да
броят контролните разписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако няма
друго предложение, подлагам на гласуване предложението на
госпожа Солакова направено, с оглед да не се губи време от
секционните избирателни комисии, да се преброяват контролните
разписки във всички случаи.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова); против – 7 (Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия
Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Цветанка Георгиева)
Колеги, това предложение не събра необходимото
мнозинство.
Подлагам на гласуване целия проект на ред за приемане на
документите във Временния комуникационен пост с направените по
него изменения и допълнения, включително и преди малко приетото
с протоколно решение предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 7 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Цветанка Георгиева); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова).
Заповядайте госпожо Матева с последен доклад.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, по повод на изпратено писмо т
районната избирателна комисия – Добрич, с вх. № НС-15-611 от 9
юли, с което ни уведомяват, че от кандидатските листи не е заличен
независими кандидата Евгени Христов Минчев, въпреки, че те е
следвало да го направят.
Предлагам ви да гласуваме писмо до „Информационно
обслужване“ АД, с което да им укажем да заличат от кандидатските
листи, независим кандидат Евгени Христов Минчев в системата ЦИК
ИС БГ. НЕТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Матева, моля процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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Колеги, с това закривам заседанието на Централната
избирателна комисия.
Насрочвам следващото за утре 10 юли 2021 г. в 13.00 часа,
(Закрито в 23.15 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Юлия Стоичкова
Силвия Михайлова

