ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 57
На 10 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. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладват: Елка Стоянова, Йорданка Ганчева
3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева,
Георги Баханов
3а. Регистрация на застъпници извън страната.
Докладва: Георги Баханов
3б. Проект на решение за заличаване на регистриран
наблюдател.
Докладва: Цветанка Георгиева
4. Проект на решение относно преброяване на контролните
разписки от машинното гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Росица Матева, Севинч Солакова,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева
6. Разни.
Докладва: Елка Стоянова
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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, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 13.15 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Комисията.
* *

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове на Централната избирателна комисия сме в
залата, налице е необходимия кворум за провеждане на заседание.
Предлагам ви следния проект на дневен ред.
Точка 1. Машинно гласуване. Докладчик колегата Войнов.
Точка 2. Доклад относно гласуване извън страната. Госпожа
Стоянова и госпожа Ганчева са докладчици.
Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали. Докладчик
госпожа Матева.
Точка . Проект на решение относно преброяване на
контролните разписки от машинното гласуване. Докладчик господин
Войнов.
Точка 5. Доклади по административни преписки. Докладчици
госпожа Матева, Солакова, Стоянова и Ганчева.
Точка 6. Разни.
Имате ли предложения за допълване? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен
ред.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева); против – няма.
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Колеги, преди да започнем с дневния ред, да докладвам
писмо с вх. № ЦИК-06-11-174 от 9 юли, което е пристигнало в 23.05
часа в Централната избирателна комисия снощи, от господин
Тодоров във връзка с нашата покана за среща, която изпратихме във
вчерашния ден за уреждане на отношенията ни по доброволен начин
и за подписване на окончателния приемо-предавателен протокол.
Уведомява ни, че са представили на ЦИК, подписан от страна на
„Сиела Норма“ АД окончателен приемо-предавателен протокол на
22 юни. Молят да им изпратим екземпляр от подписания протокол.
Ако имаме предложения за изменения и допълнения на
съдържанието на протокола, да ги изпратим в спешен порядък,
представеният текст да предоставим по-точно и след съгласуване на
текста имали готовност за уговаряне и конструктивно провеждане на
среща.
Поканата от наша страна към „Сиела Норма“ беше за днес за
11.30 часа. Господин Тодоров се обади по телефона малко след този
час, когато разбрах, че няма да дойде на тази среща, въпреки че
вчера е потвърдил пред госпожа Манолова – директор на дирекция
„Администрация“. Аргументите му били, че не е запознат с
окончателния приемо-предавателен протокол.
Колеги, с изготвения приемо-предавателен протокол, като
проект, можете да се запознаете, в моя папка е от днешно заседание.
Формата и структурата на този протокол съвпада с предложения от
него на 22 юни, за който говори в това писмо, като разбира се в една
част от този протокол, вижте файла „окончателен приемопредавателен протокол, 10.07.2021 г., Договор № 1“. На стр. 2
разликата е в посочването на това, че страните се съгласяват, че
приемат описаното в нашето писмо от вчерашна дата, което беше
изпратено на господин Тодоров и той го получи чрез адвокат София
Андреева, свързано с обстоятелства по изпълнението, а именно
неточното изпълнение и намаляването на цената, което гласува
Централната избирателна комисия и смятам, че това също трябва да
се впише в протокола, последният абзац, можете да погледнете.
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Колеги, в крайната част на проекта на приемо-предавателен
протокол ви предлагам да бъде записано, че изпълнителят е предал
документи, съгласно изискването на точка 3.5, като обаче включваме
в протокола, че документите и ключовите инструменти, свързани с
изходни код, позволяващ системни приложен софтуер да се
модифицира за всякакъв вид избор, без да е необходима намесата на
доставчика, са предадени на възложителя в периода от 17.6.2021
година до 06.07.2021 година въз основа на изрично писмено
изискване от ЦИК с писма, като са посочени, виждате ги, всички
писма, с които сме изисквали тези ключови инструменти.
С оглед на приключване на този въпрос, колеги, ви
предлагам, ако разбира се Централната избирателна комисия
възприеме такова предложение, и с оглед това, че сме в
предизборния ден и работата, свързана с организацията по
районните и секционните избирателни комисии е доста натоварена,
да определим комисия от Централната избирателна комисия, която
да проведе до края на днешния ден среща с представители на „Сиела
Норма“ АД, а именно за уреждане на отношенията ни така, както е
приела с протоколно решение Централната избирателна комисия и
намаляване на цена.
Предлагам тази комисия да бъде в състав от шестима членове
на Централната избирателна комисия. Моето предложение е за
колегата Войнов, Димитров, Георгиев, Матева, Чаушев и Гаврилов и
да бъде представен окончателния приемо-предавателен протокол на
господин Тодоров за подписване, едва след който може да се
премине към плащане на цена. Аз смятам, че не може в обратния
порядък – първо плащане на цена, а после подписване на приемопредавателен протокол.
Колеги, това е моето предложение.
Ако имате друго, заповядайте.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Трябваше да имаме среща. Разбрахме, че
вече общуваме с адвокати. Разбрахме, че вече изпълнителят даже ни
подготвя и протоколи. Разбрахме, че на всичкото отгоре се поставят
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и допълнителни условия. Кой води процеса? В тази връзка няма как
при вече създалата се обстановка и поставяне за пореден път
условия ЦИК да минава в орбита на изпълнител по договор,
центърът на вселената, а ние да кръжим като планети. Отказвам се,
няма по никакъв начин да влизам в каквато и да е комисия. Аз не
съм орбита на слънчеви системи.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Правя отвод, в края на краищата
ние сме му предложили нещо, какво ще преговаряме? Какво, да
намалим едното, да увеличим другото…?! И той, да, ще бъде
представен от адвокати, което за съжаление не е моята сила, аз не
съм юрист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добре, колеги,
други предложения. Разбирам, че колегата Чаушев и Димитров не
желаят да участват в такава комисия. Тогава кажете по какъв начин
да продължим нататък с тези взаимоотношения, които аз най-много
държа да приключат час по-скоро по начин, разбира се, който
доколкото е възможно да бъде в интерес на Централната
избирателна комисия.
Това, което пропуснах да ви кажа в този разговор,
предложението на господин Тодоров е за провеждането на среща в
неговия офис, на което аз категорично отказах, без да съм имала
санкцията на Централната избирателна комисия, но смятам, че едва
ли Комисията ще вземе друго решение.
Ако имате друго предложение?
Другият вариант е цялата Централна избирателна комисия,
например днес в 16.00 часа да проведе последна поредна среща по
този въпрос, като предварително му изпратим този окончателен
приемо-предавателен протокол. Погледнете му съдържанието, ако
имате предложения по текста, тъй като както беше изготвен в проект
от наши служители, частта с ключовите инструменти кога, как са
предадени, с какви писма са изискани, не беше вписана. Аз смятам,
че това трябва да бъде част от протокола.
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Колеги, може ли да чуя вашето предложение по това, което
ви предложих? Разбирам колегите, които не желаят да участват в
комисия, ако и останалите колеги….?
Смятам, че при положение, че не можем да формираме
комисия в по-широк състав тогава срещата да се проведе с
Централната избирателна комисия в 16.00 часа в тази зала, за което
да се води протокол разбира се.
Да подлагам ли на гласуване провеждането на такава среща?
Ще изпратим писмо. Бихте ли погледнали протокола, за да може към
писмото за среща да приложим и него и ако имате допълнения по
текста – да го коригираме.
Ако искате, да се запознаете и след 30 минути ще върна пак,
за да чуя и вашето мнение.
РОСИЦА МАТЕВА: Аз мисля, че не трябва да отлагаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, така както
излизат от залата една част от колегите и никой не направи
предложение, приемам, че има съгласие за среща в 16.00 часа и ще
изпратим писмо, аналогично на писмото от вчера, а именно за
провеждане на среща за уреждане на отношенията ни на 10 юли от
16.00 часа и подписване на окончателен приемо-предавателен
протокол, проект на който да му предоставим – този, който ви
представих. Само – да, кой вариант да е?
Колеги, подлагам на гласуване изпращането на писмо за
провеждане на среща днес в 16.00 часа, към което да приложим
проекта на окончателен приемо-предавателен протокол – варианта,
който включва и предаването от ЦИК към „Сиела Норма“, за да
изпълнят ангажиментите си по договора от 18 юни 2021 година.
Моля, процедура по гласуване за протоколно решение!
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 6 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева); против – 2 (Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов).
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Продължаваме с дневния ред.
По точка 1 – машинно гласуване, заповядайте господин
Войнов.
Точка 1. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
от „Сиела Норма“ с вх. № ЦИК-06-11-170 от 9 юли 2021 година.
Припомням, че с него, във връзка с поисканите от нас софтуерни
инструменти и ключове, от „Сиела Норма“ искаха да им дадем
подробни указания, които съдържат конкретна клауза от Договор
№ 19 от 18 юни 2021 година, създаваща подобно задължение за
изпълнителя. Подготвил съм писмо, което можете да видите в моя
папка, в което ги уведомяваме, че изисканите софтуерни
инструменти и ключове са свързани със задължението по точка 6.1,
буква „д“, втори булет от Договор № 19 от 18 юни 2021 година, а
също така и на чинно основание точка 1.2, буква „г“ от договора
изпълнителят е длъжен да предостави исканите данни в рамките на
оказването на техническа помощ.
Можете да го видите цялото писмо в моя папка.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, погледнахте ли проекта на
писмо, което докладва колегата Войнов? Не виждам някой да желае
да вземе отношение.
Подлагам на гласуване отговора на това писмо.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – 1 (Йорданка Ганчева)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладва ви писмо с вх.
№ НС-23-548 от 9 юли 2021 година. Писмото е от „Сиела Норма“ и с
него ни предоставят логистичния план за секциите извън страната с
имената на техниците. Списъкът обхваща всички 273 избирателни
секции извън страната.
Докладвам го за запознаване и сведение.
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Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-430-1 от 9 юли 2021
година. Писмото е от Министерство на външните работи и е във
връзка с наше писмо, с което искахме информация дали
представителите на „Сиела Норма“ знаят български език. В
приложение към писмото ни предоставят събраната информация,
като е описано за всяка държава с кои лица е разговаряно на
български език и с кои не е.
Също го докладвам за запознаване и за сведение.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, становища по въпроса?
Вчера обсъждахме надълго и нашироко проблема с Австрия,
в който се оказа, че трима от техниците не говорят български език
или поне не е разговаряно с тях на български език, сега виждаме, че
и за други държави има такава информация. Смятате ли, че
Централната избирателна комисия трябва да вземе някакво
отношение по въпроса?
Колега Ганчева, Вие какво казахте, че за Австрия ще бъде
решен въпроса?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Днес ми се обади една дама, която е
член на секционна избирателна комисия в един от Бецирк-овете, но
не мога да възпроизведа кой и ми каза, че проблемът с техния
техник от „Сиела“ бил решен, защото, каза, че ще назначат друг.
Това е, което мога да предам на Комисията.
А вчера в присъствието на госпожа Стойчева и госпожа
Стоянова ни се обадиха пак от Австрия и ни сезираха със същия
проблем. Аз към момента такава информация имам.
РОСИЦА МАТЕВА: Освен Австрия, от Белгия се подава
информация, че за едно лице, ангажирано за секция в Антверпен не е
говорено на български език. За всички останали е говорено. И за
Турция също – с всички лица, които са ангажирани като техници, не
е говорено на български език. За останалите държави, доколкото
виждам, навсякъде всичко е наред.
Заповядайте, колега Ганчева.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Вчера очевидно съм пропуснала
дебата във връзка с този въпрос, но си спомням онзи ден, когато на
мой доклад имаше грама във връзка с техниците отново, мисля че за
Република Турция беше, доклад на колегата Войнов. Ние тогава
отказахме да вземем отношение, не знам сега, може би имаме
промяна в становището.
РОСИЦА МАТЕВА: Не знам дали имаме промяна в
становището, това ще реши Централната избирателна комисия, аз
просто питам смятате ли, че някакво отношение трябва да се вземе?
Очевидно не съм присъствала в тази част на заседанието, когато е
обсъждан въпроса за Турция…
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Напротив, колега Матева,
присъствахте.
РОСИЦА МАТЕВА: За Турция, когато е обсъждан въпроса
не съм присъствала, тъй като за първи път виждам, че става дума и
за Турция. Вчера на мой доклад беше въпроса за Австрия.
Колега Войнов, Вие какво предложихте?
Заповядайте, колега Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да разграничим. Въпросът дали знаят
български и дали са български граждани беше поставен пред
Министерство на външните работи лично от мен. Получихме и
уверение, че ще получим целия списък на техниците из цялото земно
кълбо, а не само в Турция, където е болната тема. Само че освен
турски има и едни други езици, които аз също не съм убеден, че с
тези, другите езици, дали знаят български. Това е едно. Имаме ли
пълния списък на всички техници в цялото земно кълбо? Частично
нещо.
А пък аз да питам сега, правим разлика между констатации,
които не сме получили в цялост, а вторият въпрос е какво можем да
направим? Е, как да направя нещо, след като не съм си получил
цялата информация?! А и дали за два дена вече нещо мога да
направя, тоест – един вече ден? Че те и почнаха да ги разнасят из
света. И аз да задам концептуален въпрос. Първо, целият списък ли е
при нас? Второ, от този списък кои знаят български или кои не
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знаят? Дали са български граждани? И то така става, когато се
вършат някои нещо извън ЦИК по телефонно право, а в последния
момент ЦИК трябва да обира всички негативи.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Войнов, предложихте го за
сведение, така ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.
РОСИЦА МАТЕВА: Добре.
Друг доклад имате ли?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-15-609 от
9 юли 2021 година. Писмото е от РИК – Благоевград, които ни
препращат писмо от община Гърмен. Става дума за една секция с
455 избиратели, която не е предвидена за машинно гласуване.
Предлагат да се определи машина за тази секция. В самото писмо се
казва, че от ГД „ГРАО“ всъщност идва грешката, но тъй като един
ден преди изборния ден не може да се променят секциите, предлагам
да остане за сведение това писмо.
Следващото писмо е с вх. № НС-04-01-426-1 от 9 юли 2021
година. Писмото е от Министерство на външните работи, то е до
„Сиела Норма“ с копие до ЦИК. С писмото се указва на „Сиела
Норма“ машините да бъдат снабдени с адаптери, съответстващи на
стандартите на електрическата мрежа и в съответните държави и
съответно техниците да носят съответните адаптери.
Докладвам го за сведение.
Последното писмо е с вх. № НС-23-543 от 9 юли 2021 година.
Писмото е от Т.
М.
, според който има допуснати грешки
в Решение № 339-НС на ЦИК, като според него номерацията след
точка 7 продължава с точка 8.1, а трябвало да бъде 7.1. В
действителност в решението след точка 7 следва точка 8, а след това
е точка 8.1, така че решението е напълно наред и предлагам писмото
да остане за сведение.
За сега нямам повече доклади. Като обработя следващите –
тогава ще се включа пак.
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РОСИЦА МАТЕВА: Добре, благодаря.
Колеги, отиваме на точка 2 – доклади относно гласуване
извън страната.
Колегата Стоянова се е записала първа.
Колега Ганчева, заповядайте.
Точка 2. Доклади относно гласуване извън страната.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам разпределена ми
преписка с вх. № НС-04-01-432 от 9 юли 2021 година. Снощи късно
съм я получила. Предвид условията за наемане на общински
помещения за провеждане на изборите за народни представители,
както и необходимостта от почистване и дезинфекция след
използването им, което не позволява наемане на определени
помещения, извън предварително дефинирания времеви диапазон, от
Работна група „Избори“ предлагат да бъдат разгледани с приоритет
протоколите на изброени секции, съгласно писмото, което ви
докладвам, с цел навременно обработване на изборните книжа.
Колеги, моля да се запознаете, те са изброени по държави,
като Австрия, Белгия, Федерална Република Германия, Испания,
Люксембург и Франция. Предлагам това писмо да бъде разлепено в
ВКП-то, както и да бъде предадено срещу подпис на ръководителя
на ВКП от страна на специализираната институция.
Това е моето предложение. Моля протоколно решение за
това.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, писмото го няма във
вътрешната мрежа, нито във вчерашна папка, нито в днешна.
Моля да се качи.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Съжалявам, колега Матева, не
отговарям за качването във вътрешната мрежа.
РОСИЦА МАТЕВА: Да, знам, че не отговаряте за качването,
но в крайна сметка всеки член на ЦИК има също грижата да има
качени. Така че Ви предлагам да вземем това решение след като
бъде качена преписката и могат да се запознат всички колеги.
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ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Няма проблем. Предполагам, че
Вие, като председателстващ и като част от ръководството, ще
възложите това на директора на дирекция „Администрация“. Аз
лично нямам намерение да отсъствам от заседание, за да възлагам
технически дейности на администрацията, които така или иначе
трябва да се свършат. И още повече, уважаема госпожо
председателстващ, приоритетно докладвах тази преписка с оглед
обработката и процеса на организация за гласуване извън страната,
защото считам, че именно сега е момента, тъй като и ръководителят
на „Гласуване извън страната“ липсва. Тази преписка, предполагам,
че той също е организирал необходимите действия, защото колегата
Томов е в копи, би следвало приоритетно да се разглежда и да не се
отлага поради технически причини.
Ние, колеги, в този състав дори сме гласували решения с
номер без да са качени във вътрешната мрежа. Ако това е някакво
лично отношение от председателстващия, благодаря, но аз няма да
поема ангажимента на администрацията да отида да кача във
вътрешната мрежа тази преписка. Когато прецените – тогава
гласувайте това, което предложих.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, аз искам да се запозная
с преписката, която докладвахте и като всеки член на ЦИК имам
право да се запозная и тогава да гласуваме предложението.
Колега Стоянова, ще докладвате ли в точка „Доклад относно
гласуване извън страната“?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Да, благодаря.
Искам да докладвам писмо с № НС-04-01-428-1 в папка с мои
инициали в днешна дата. Това е грама от Министерство на външните
работи, с която ни молят за указания в спешен порядък относно
възможността изборните книжа и материали, както и от СУЕМГ да
бъдат предавани от ръководителите на ДКП, техните упълномощени
представители, на членове на СИК, различни от председател и
секретар, предвид реалната възможност в част от избирателните
секции на територията на Турция определените за председатели
и/или секретари да не успеят да се явят навреме, но да има
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достатъчно други членове от секционните комисии, които да
приемат изборните книжа и материали.
В този смисъл го докладвам, тъй като е с молба за
разглеждане в спешен порядък и за указания в спешен порядък.
Предлагам на Комисията, ако е съгласна, да излезе с протоколно
решение в този смисъл, за да можем да уведомим по мейл ДКП-ата,
че в случай, че на място са се явили достатъчен брой членове от
секционна комисия, които осигуряват кворум, въпреки липсата на
председател или секретар, но поне на наличието на един от двамата
от ръководния състав на тази секция, да бъдат предавани изборните
книжа, материали и СУЕМГ на присъстващите лица. Като това
разбира се отрази в протокол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, аз съм съгласна да
имаме протоколно решение. Ние до този момент сме давали
указания и по телефон, но след като е постъпило писмено, нека да
имаме протоколно решение по този въпрос. Само че аз не съм
убедена, че ние трябва да преценяваме дали има кворум, защото
кворумът не се търси дори при предаване на секции в страната, а
кому ли извън страната можем да очакваме да има кворум в деня
преди изборите за получаване на изборните книжа и материали. Във
всички случаи винаги съм казвала, че тези, които се подписват на
приемо-предавателните протоколи носят цялата отговорност по
опазването, съхранението на тези изборни книжа и материали. В
този смисъл поемайки отговорността, а трябва да имате и
съответното отношение към целия процес и в частност към
съхранението. Само към това имам бележка към предложението на
колегата Стоянова. Според мен не трябва да изискваме наличие на
кворум.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз по принцип не възразявам,
предложих го като вариант, който да подложим на обсъждане. Така
че каквото реши Комисията, това ще предадем на ДКП-ата, те имат
молба за указания.
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В този смисъл да разбирам ли, че всъщност можем да
преработим предложението по следния начин: в случай, че не са се
явили председател или секретар на съответната секция в чужбина,
присъстващите членове на СИК приемат изборните книжа,
материали и СУЕМГ и подписват протоколите за приемането и
предаването на тези книжа? И в този смисъл да е указанието към
ДКП-ата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не става дума за телефонно право,
става дума за други комисии, в които сме имали уточнението по тези
въпроси и сме имали ясното съзнание, че за това има принципно
становище на Централната избирателна комисия. Телефонно право
има тогава, когато институционално Централната избирателна
комисия по телефона получава указания и ги провежда, превежда
чрез своите решения в изпълнение. В този случай, след като имаме
писмено запитване, предлагам Централната избирателна комисия да
отговори веднага с протоколно решение, защото извън страната ние
още в предизборния ден ще създадем необходимото напрежение, от
което искахме да избягаме на тези избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Стоянова,
понеже влязох по средата на Вашия доклад, какво беше Вашето
предложение?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Аз ще прочета отново запитването,
защото оттам ще можем да се концентрираме върху нещо крайно
като извод.
Посолството на Република България в Анкара – Република
Турция, настоятелно моли за указания в спешен порядък относно
възможността изборните книжа и материали, както и СУЕМГ, да
бъдат предавани от ръководителите на ДКП и техните
упълномощени представители на членове на СИК, различни от
председател и секретар предвид реалната възможност в част от
избирателните секции определените за председатели и/или
секретари да не успеят да се явят навреме по места. Така е
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формулирано искането. Входящият № е НС-04-01-428/1 в папка от
днешна дата с мои инициали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Тъй като при обсъжданията в
Централната избирателна комисия от определени членове се създава
впечатлението, че когато стане въпрос за Турция е страшен проблем,
аз мисля, че ако Централната избирателна комисия вземе решение,
то трябва да важи за всички избирателни секции извън страната. И
да бъдат дадени указания чрез Министерство на външните работи
във всички избирателни секции извън страната, ако не се явят
председател и секретар, да бъдат получени документите. Но моето
предложение е да бъдат поне минимум двама члена на СИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение относно това в този смисъл да отговорим – във
всички случаи, когато има такава ситуация, в която и да било
избирателна секция извън страната?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: И това нещо да се изпрати веднага на
Министерство на външните работи за качване по страниците му из
цялото земно кълбо. Да не си играем на една лъжичка за мама, една
лъжичка за татко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Матева, допълнено…
ЕЛКА СТОЯНОВА: Междувременно докато колегите правят
справка, бих искала да отбележа, че по-късно днес следобед ще
докладвам решение за промени в секционни комисии в чужбина, тъй
като продължават да пристигат и грами от Министерство на
външните работи и предложения за замени на поименните състави
на секциите в цял свят.
Ако позволите, само да вметна нещо. В крайна сметка целта
на Централната избирателна комисия, както много пъти сме
отбелязвали в хода на различни видове обсъждания, е да обезпечи и
да гарантира протичането на изборния процес. Ние можем да
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почетем разбира се какво пише в Изборния кодекс, но в крайна
сметка това, което е поставено пред нас като въпрос касае една
конкретна ситуация, която едва ли е единствена за секциите в
чужбина и предвид динамичността на назначаемост на членове на
тези комисии може би трябва да бъдем малко по-гъвкави и да
помислим за ясни указания в действително кратък срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
чл. 217 от Изборния кодекс погледнете, става въпрос за председател
и секретар. Така че, ако председател и секретар ги няма,
предложението беше други членове, но поне двама. И това указание
да се изпрати на Министерство на външните работи, които
незабавно да го предоставят на дипломатическите и консулските
представителства и да се информират секционните избирателни
комисии. Най-малкото представителят на държавата трябва да е там,
според мен, но…
Запознахте ли се, колега Гаврилов, за да го подложа на
гласуване?
Колеги, подлагам на гласуване предложението, допълнено от
господин Чаушев. Госпожа Стоянова да организира изпълнението.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 2
(Йорданка Ганчева, Красимир Ципов).
ЕЛКА СТОЯНОВА: На този етап нямам други доклади. Покъсно ще докладвам решения за промени в състави на секционни
комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Ганчева,
заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Първо, ще се ползвам от възможността да изкажа
отрицателен вот.
Считам, че и това указание в 14.00 часа българско време е
абсолютно безсмислено. Такова указание Централната избирателна
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комисия трябваше да даде много по-рано или с Методическите
указания. Към момента, макар и гласувано, то не служи за целите, за
които би следвало да послужи. Предизборният ден за извън страната
тече и се предават документи, книжа, машини, не знам по кой начин.
Ако позволите, госпожо председател, тъй като преди малко
във Ваше отсъствие при председателстващия докладвах преписка,
която аз преценявам от опита ми като член на Централната
избирателна комисия, че е приоритетна за гласуването и
обезпечаване процеса за гласуване извън страната, беше казано, че
преписката не е качена никъде във вътрешната мрежа, връщам
единствено и само заради администрацията, да не стане така, че
нарочно не е качвана, напротив – преписката е на правилното място
в „Гласуване извън страната“ – така, както ЦИК е определила много
рано в процеса по подготовката на произвеждане на предстоящите
избори къде да се поставят преписките за гласуване извън страната и
където най-вероятно са повечето доклади – 99% на колегата Томов,
които не бяха докладвани. Така че ще повторя номера и ако прецени
Комисията, че следва да вземем протоколното решение, което
предложих и с оглед неговото изпълнение и свеждане до знанието на
отговорните служители, както и на членовете да имат повече време
да се запознаят, моля да го гласуваме. Ако не – аз ще приключа
преписката. Номерът е НС-04-01-432 в папка „Писма МВнР“,
намира се преписката, даже е именувана „Протоколи“ и е сложена
там в деня на получаването на 09.07.2021 година. Аз докладвах във
Ваше отсъствие, че преписката съм я получила късно снощи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
писмо с вх. № НС-04-01-432 имате ли друго предложение освен
направеното от докладчика, доколкото разбрах?
Колеги, подлагам на гласуване предложението на госпожа
Ганчева.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
1 (Росица Матева).
Колеги, продължаваме със следващ доклад.
Госпожо Солакова, заповядайте в точка 5 – доклади по
административни преписки.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател, но в
административни преписки само тази точка ще си позволя да
докладвам. Една преписка, която е спешна.
За незабавна проверка ни е изпратено писмо по електронната
поща от Районно управление на МВР – Казанлък с искане за едно
лице да се извърши проверка. Те имат информация, че е
регистриран, назначен като член на избирателна комисия в
избирателна секция в Република Турция, кога, за коя изборна секция
и на какво основание. Проектът на отговор е във вътрешната мрежа.
Въз основа на извършената проверка моля да се запознаете.
Предлагам ви да изпратим заверено копие от Решение № 406НС от 6 юли 2021 година, както и от съответната страница, на която
е състава на посочената секция с този номер в Република Турция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване изпращането на това писмо до Районно управление на
МВР – Казанлък.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Ерхан Чаушев, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, връщаме се на точка 3 – доклади по дела, жалби и
сигнали.
Заповядайте, госпожо Матева.
Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря.
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Колеги, докладвам ви Решение № 8365 от 9 юли 2021 година
на Върховен административен съд по адм. дело № 7071, то е по
жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу
Решение № 369-НС на ЦИК. С решението се отхвърля жалбата и се
оставя в сила решението на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е Решение № 8321 от 8 юли 2021
година на Върховен административен съд по адм. дело № 7070 от
2021 година, образувано по жалба на А.
К.
срещу точка
2.4 на Решение № 350 на Централната избирателна комисия за това,
припомням, че Централната избирателна комисия беше определила
да има подадени най-малко 10 заявления за избиратели, за да бъде
образувана подвижна секционна избирателна комисия, но в крайна
сметка такъв е закона. Жалбата е отхвърлена.
Това са моите доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик в точката с жалби и сигнали е госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, ще ви докладвам една поредица от преписки,
повечето от които са в папка с мои инициали от дата 8 юли 2021
година, така че моля там да ги отворите, за да може да ги следите.
По получено в Централната избирателна комисия писмо от
администрацията на Министерски съвет във връзка с подаден сигнал
от Г.
Ч.
, с което писмо ни е препратен сигнала на господин
Ч.
относно нередности в лепенето на плакати в гр. Перник
предлагам да изпратим писмо до господин Ч.
с копие до
администрацията на Министерския съвет, с което да го уведомим, че
компетентна да се произнесе по подадения от него сигнал е РИК –
Перник. Сигналът е препратен за предприемане на действия по
компетентност от РИК – Перник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Стойчева.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
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Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Следващият сигнал е с вх. № НС-222254 от 7 юли 2021 година от Х.
Х.
. Има приложено
и копие до областния управител на София град, с което уведомяват
Централната избирателна комисия, че лицето Филип Цветанов
Константинов, като зам.-председател на РИК – 24 използва
моментното си положение за свои нужди. Срещу него е пусната
жалба със съответния входящ номер в Първо районно полицейско
управление и към прокуратурата.
За сведение на Централната избирателна комисия представям
сигнала.
С вх. № НС-22-2269 от 8 юли 2021 година е получен сигналпредупреждение от господин И.
, който твърди, че е секретар
на секционна избирателна комисия в жк „Дружба“ и предлага
Централната избирателна комисия да вземе специално решение, с
което да задължи всяка СИК да осигури двама членове от различни
партии или коалиции за работа със списъците и личните документи
на гласоподавателите, за да не се случват евентуални злоупотреби. В
Методическите указания Централната избирателна комисия
подробно е описала реда, по който всяка секционна избирателна
комисия разпределя функциите между членовете на същата в
работата на изборния ден. Така че приемаме го и може господин
Игнатов да обърне внимание и на Методическите указания на
Централната избирателна комисия.
С вх. № НС-22-2255 от 7 юли е получена жалба от П.
Д.
, който ни прилага решение – отговор на Районна избирателна
комисия – Плевен, която му връща отговор по повод на негово
искане да му бъде осигурено право да гласува с хартиена бюлетина,
тъй като господин Д. не желае да гласува с машина.
Докладвам за сведение отговора на колегите от РИК –
Плевен, който е съобразен с изискванията на закона.
Следващият сигнал е с вх. № НС-22-2264 от 7 юли 2021
година относно изборни нарушения в община Брегово. Подаден е от
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С.
М.
. Този сигнал е изпратен и до районната
избирателна комисия, до Окръжна прокуратура – Видин, до
Областна дирекция на МВР – Видин. Районната избирателна
комисия – Видин вече се е произнесла с решение по този сигнал и
даже има входирана жалба срещу решението на РИК – Видин, което
по-късно в заседание ще докладвам. Така че сигналът остава за
сведение.
С вх. № НС-20-222 от 8 юли 2021 година е получен сигнал от
Съвета за електронни медии, които изпращат запис на програма на
телевизия „7/8 TV“ на доставчика на медийни услуги „Статис“ АД за
преценка по компетентност относно спазването на чл. 182, ал. 5 и чл.
183, ал. 4 от Изборния кодекс. Става дума за отказ от програма,
излъчена на 7 юли 2021 година след 20.00 часа с участие на
служител на вероизповедание отец Д.
, който извършвал
предизборна агитация за неподкрепа на партия с апел, накърняващ
добрите нрави, като казва, че всеки, който е гласувал за определена
политическа партия на тези избори, има предвид ПП „ГЕРБ“, да
помисли как ще отиде на гроба на своите родители и прародители.
Колеги, този сигнал е всъщност безпредметен, защото не
става дума за предизборен агитационен материал. Както самият
Съвет за електронни медии е посочил това е програма, става дума за
предаването „Студио Х“, в което разговорът е на тема, различна от
тази за изборите. Става дума за протестите, които са се провели
преди една година и за възгледите на двамата участници в това
предаване. Така че го оставям за сведение.
Аз го гледах три пъти, за да се опитам да открия кое би могло
да загатне дори за това, че става дума за предизборен агитационен
материал, не открих такова. Можете да го изгледате и вие, ако
желаете.
Колеги, имам още няколко доклади. Ще ви моля да проявите
търпение, защото нямахте такова в предишните два дни.
Прекъсвам докладите преди да премина към следващата
порция доклади, тъкмо малко да си взема въздух.
Господин Баханов може да продължите.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, извинявам се, че така се включвам, но има
постъпило заявление и подготвен проект за решение за регистрация
на застъпници извън страната, така че ви моля да включите
извънредна точка – регистрация на застъпници. С оглед изтичащите
срокове се включвам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, допълваме
дневния ред с точка 3а – регистрация на застъпници извън страната.
Други предложения има ли, колеги?
Госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо председател, моля да
допълним дневния ред с проект на решение за заличаване на
регистриран наблюдател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е точка 3б.
Колеги, подлагам на гласуване допълването на дневния ред с
двете нови точки – 3а и 3б.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Заповядайте, господин Баханов.
Точка 3а. Регистрация на застъпници извън страната.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо
председател, уважаеми колеги.
Докладвам ви вх. № НС-10-296 от 05.07.2021 година. В
Централната избирателна комисия по имейл е постъпило
предложение за регистрация на застъпници от коалиция „ГЕРБСДС“ с приложена таблица на екселски формат, фотокопие,
пълномощно, както казах – по имейла, но нямаше нито декларация
от лицата, нито на електронен носител. Така че в Централната
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избирателна комисия е постъпило коригирано заявление с всички
необходими документи от коалиция „ГЕРБ-СДС“.
Има проект за решение, който е качен във вътрешна мрежа в
папка с мои инициали, а входящият номер на новото заявление е
НС-10-296\1 от 09.07.2021 година.
Предлагам проект за решение. Постъпило е заявление с вх. №
НС-10-296 от 05.07.2021 г. и заявление с вх. № НС-10-296\1 от
09.07.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции
извън страната на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е
подписано от Цветомир Петров Паунов – упълномощен
представител на коалиция ГЕРБ-СДС.
Към заявлението са приложени: списък съдържащ имената на
29 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на
кандидатската листа, на хартиен и технически носител; декларации
от лицата, заявени за регистрация като застъпници Уточнявам, че са
представени 29 броя, които са сканирани и под подписа са изписани
трите имена, собственоръчно от лицата – така, както взехме решение
в Централната избирателна комисия, че може и сканирани, тъй като
повечето от тези лица, нормално е да се намират в чужбина и да
няма как да ги подпишат и тези декларации да дойдат в оригинален
вид. Така че уточнението, което Централната избирателна комисия
направи е под подписа собственоръчно на лицата да се изпишат
трите имена. Това е като уточнение.
Приложено е и пълномощно от Бойко Методиев Борисов –
представляващ коалицията, в полза на Цветомир Петров Паунов.
След извършена проверка, получена в Централната
избирателна комисия с вх. № НС-00-701 от 09.07.2021 г., се
установи, че 25 от лицата отговарят на изискванията на Изборния
кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия
Така че, уважаеми колеги, предлагам Централната
избирателна комисия да вземе решение, с което да регистрира за
застъпници на кандидатска листа на коалиция „ГЕРБ-СДС“ в
избирателни секции извън страната следните лица, посочени са
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поименно и ЕГН-та, 25 лица. На същите да бъдат издадени
удостоверения, а на 4 лица – са установени несъответствия, както
казах и предлагам, с оглед на изтичащия срок за регистрация да
изпратим на имейла писмо до коалиция „ГЕРБ-СДС“, с което да им
изпратим и резултатите от проверката и защо на тези лица е
установено несъответствие, защото имената на лицата не съвпадат с
Национална база данни „Население“, има технически грешки –
вместо „и“ – „й“, невалидно ЕГН – десет цифри.
На първо място предлагам да подложите на гласуване
решението за регистрация на 25 застъпници на коалицията извън
страната. На второ място да изпратим писмо до партията по имейла
за тези 4 лица какви са несъответствията, ако желаят – да ги
отстранят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от господин Баханов за регистрация на застъпниците,
имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване проекта на решение, ведно с
предложението за изпращане на писмо до политическата сила, по
чието предложение са тези лица, за които са установени
несъответствия с указания за отстраняване в случай на решение от
тяхна страна.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Емил Войнов,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 443-НС.
Заповядайте, госпожо Георгиева за точка 3б.
Точка 3б. Проект на решение за заличаване на регистриран
наблюдател.

25
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря.
Колеги, в моя папка трябва да има проект на решение за
заличаване на наблюдател от сдружение „Институт за социална
интеграция“. С вх. № НС-23-542 от 9 юли 2021 година е постъпила
молба от Катя Колева – председател на сдружение „Институт за
социална интеграция“, лицето Валентина Трайкова Виденова,
регистрирана като наблюдател с Решение на Централната
избирателна комисия № 200-НС от 9 юни 2021 година да бъде
заличено от регистрацията за наблюдател.
Предлагам ви проект на решение. Тук правя една корекция, в
правните основания ще бъде коригиран номерът на решението:
заличава като наблюдател един упълномощен представител на
сдружение "Институт за социална интеграция“ и анулира издаденото
й удостоверение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване този проект на решение.
Моля, процедура по гласуване!
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Ерхан Чаушев, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, това Решение е с № 444-НС.
Това ли беше Вашият доклад?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме с точка 4 – проект на решение относно преброяване
на контролните разписки от машинното гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
Точка 4. Проект на решение относно преброяване на
контролните разписки от машинното гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, в моята папка има проект за Решение
относно преброяване на контролните разписки от машинното
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гласуване в определен брой избирателни секции при произвеждане
на изборите за народни представители на 11 юли 2021 година. Това
решение е абсолютно аналогично на решението, което приехме за
втория тур на частичните избори на 4 юли 2021 година, като тук
единствената разлика е в мащаба на организираното преброяване.
В точка 1, може би виждате, се предлага преброяване да се
извърши в 553 избирателни секции. Тук може би е резонен въпроса
как е стигнато до това число? Вие знаете, че в 9 401 секции ще има
машинно гласуване в утрешния ден. Като се раздели 9 401 на 553 се
получава 17, тоест – това означава, че във всяка 17-та секция се
предлага да бъде извършено преброяване. Това са около 6% от
всички избирателни секции, в които ще има машинно гласуване и
считам, че това е една представителна извадка.
Също така е съобразено числото и с това какво ще е
натоварването на съответните районни избирателни комисии по
информиране на секциите, в които ще са определени за преброяване
на контролните разписки и раздаване на протокол „кр“. Найнатоварените районни избирателни комисии, като София – 23,
Бургас и Варна, ще трябва в между 32 и 35-36 секции да се извърши
преброяване, което мисля, че е едно все пак пределно натоварване за
тези райони. Така че, ако отидем на по-голям брой секции мисля, че
ще стане и невъзможно да бъдат осигурени всички секции с
необходимите материали. А в малките районни избирателни
комисии, като Видин, Перник, Разград, Смолян, там в осем-девет
секции ще бъде извършено преброяването.
Предлагам, ако Централната избирателна комисия реши сега
да приеме това решение, самото определяне на конкретните секции
да стане в утрешния ден. Предвижда се в 16.00 часа да бъде
оповестяването, така че да имат възможност от 16.00 до 19.00 часа
всички районни избирателни комисии да организират паралелното
преброяване в определените секционни избирателни комисии.
В другата си част решението няма никакви промени.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, искам да
поставя един въпрос във връзка с този проект на решение.
Ние казваме, че те попълват Приложение № 96-НС-кр. Обаче
видях, че в решението, което е взето за изборите на 4 април, е
разработен нарочен протокол, той може да е и със съдържанието
НС-кр, но заглавието да е конкретно за това преброяване и да го
приложим към това решение.
От къде виждам? Протоколът се нарича за преброяване на
разписки, когато машината не разпечата протокол, а пък ние в
изпълнение на нашето решение за Благоевград го направихме,
защото дори и в бързината, да речем, този протокол е приложим. Но
аз смятам, че можем да кажем, че е протокол за преброяване на
контролните разписки по решение еди-кое си, със същото
съдържание като Приложение № 96-НС-кр, но да си е приложение
към това решение, което евентуално сега ще приемем и в един
екземпляр. Защо трипластовият протокол да го попълват? И като му
видят заглавието и почват да се чудят какво да попълват. И понеже
видях, че там даже е предвиден протокол за всяка секция като
приложение, не е необходимо.
Колеги, имате ли предложения по проекта на решение и дали
в 16.00 часа да определим секциите не е късно? Дали да не се
определят по-рано?
Колеги, другият вариант е да не приемаме отделен образец на
протокол, а да добавим една точка – на ръка да коригират заглавието
на протокола, че е протокол за преброяване на контролните разписки
от машинното гласуване по решение еди-кое си, сега ако го вземем,
какъвто му е номера.
РОСИЦА МАТЕВА: Да.
Да се зачертае „при неразпечатан протокол“ и да се добави
„по Решене № (еди-кое си)“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да го напишем в
решението.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Може би да не пишем без да
зачертават…
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, в свободното
поле, като се изписва, че протоколът е в изпълнение на решене едикой си номер, съставят в изпълнение на решение.
Да има такава точка тук в самото решение така, както пишат
на ръка идентификационния номер на машината и дадохме указания
в бялото пространство да пишат на ръка. Ще е по-лесно за
изпълнение така, отколкото да ги объркаме с нови протоколи.
Където споменаваме № 96-кр за първи път, в точка 5.
РОСИЦА МАТЕВА: Не, не, една отделна точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Може би в точка 6, където пише: „след
преброяване на контролните разписки секционната избирателна
комисия вписва резултатите в предадения й протокол“, тук да се
добави „като вписва в протокола, че по Решение № … на ЦИК се
извършва преброяването“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Че протоколът се
изготвя съгласно Решение № (изписва се номера) на ЦИК. Изписват
свободното пространство на ръка, че протоколът се изготвя по
Решение еди-кое си на ЦИК.
По проекта, господин Чаушев, заповядайте.
Колеги, да ви кажа, че след малко трябва да прекъснем
заседанието заради срещата с ПАЧИС, която е от 15.00 часа.
Заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В точка 6 първото изречение ще стане:
„След преброяване на контролните разписки секционната
избирателна комисия вписва резултатите в предадения й протокол,
като в свободното пространство вписва протокол по решение на
ЦИК“ и продължава текстът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да.
Колеги, ще продължим обсъждането на този проект на
решение.
Прекъсвам заседанието, което ще продължи в 17.00 часа.
(След почивката.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Преди прекъсването стигнахме до четвърта точка.
Точка 4. Проект на решение относно преброяване на
контролните разписки от машинното гласуване.
Колегата Войнов направи доклад и изказване.
Колега Чаушев – по проекторешението относно
преброяването на контролните разписки.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ще помоля обаче, доколкото схванах,
едно добро указание за въпросната СИК за някой си техник, който
искал да сменя нещичко си. Проблемът е, че дори да си го смени по
някакъв начин, да има протокол, за да няма насрещни възражения,
както ги чухме преди два часа. Да се попълни надлежен протокол.
Това е само предложение. После ще започнем изпълнение на едни
други договори.
Сега – по същество.
Уважаеми колеги, проблемът е в т. 1 от предложения проект,
както беше и на предишните разсъждения по отношение
преброяване на разписките в Благоевград. В Благоевград бяха около
120-130 секции, преброихме 30. Процентно, както виждате, нещо ни
се губи с настоящето предложение. И за да не си играем, пак казвам,
по-добре е да се хване обемът на извадката, която да бъде
репрезентативна за всички секции с машини. Бих казал, преди да
почнат дългите приказки, дали е най-удачен моментът и методът на
случайния подбор, а може би е добре да тръгнем големи градове,
малки градове, села – тъй наречения гнездови метод. Във всеки
случай по простото тройно правило за пропорция, ако за 160 или за
130 съм дал 32, долното ниво мога да го заема и да кажа: за 32 са 160
или за 130 съм дал толкова, за над 9000 – толкова. Просто тройно
правило на пропорция. Простичко.
И къде ще се разполагат тези 500 – в цялата страна ли, по т. 1,
по области ли, по общини ли? И какво проверяваме в крайна сметка?
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Случайната извадка може да се натрупа само от две-три области.
Какво правим?
Казах и предишния път: няма какво да имитираме дейност, че
броим нещичко си. Броим, за да имаме репрезентативна, фукливо
казано, или представителна извадка за целия масив. С прости думи:
обемът на извадката ни трябва да бъде представителен за
генералната ни съвкупност. Този проект не отговаря на тези въпроси
за надеждност на преброяване на въпросните разписки. Най-малкото
пък с метода на случаен подбор. Както казах, той може да се натрупа
само от определен тип области. Толкова: категорично против този
проект по отношение на т. 1.
По отношение на нещо друго. Този проект нещо забравя за
чужбина. В чужбина няма ли да броим? Тези от чужбина да не би да
са в черна дупка на Вселената? В чужбина ще броим ли, или няма да
броим – не личи от решението. За чужбина извадката е една, за
страната е друга. Лекичко се подминава този въпрос.
Предложение: обемът на извадката да бъде изчислен въз
основа на адекватни формули, да се смени методът на случаен
подбор, да се структурира методът на обработка и преброяване на
методите (разписките) по области, големи градове, малки градове,
села. Ще кажете, че нямаме такива истории. Разбира се, че по време
на експерименталното гласуване даже сме определили критерии за
… Няма нужда да казваме нещо, което няма абсолютно никаква
полза по отношение на всички секции с машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания и предложения?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Колеги, ще направя конкретни предложения.
Първо, в т. 1 от проекта думите „в извадка от 553
избирателни секции, определени на случаен принцип” да бъдат
заменени с „всички избирателни секции”. Още в заглавието
„относно преброяване на контролните разписки във всички
избирателни секции при произвеждане на изборите за народни
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представители на 11.07.2021 г.” Мисля, че няма необходимост да
уточняваме дали в страната или в чужбина, когато кажем „всички
избирателни секции” .
Предлагам т. 3 да отпадне.
По т. 4, ако имаме консенсус, това да е отделен протокол –
приложение към това решение, също смятам, че думите
„Приложение 96-кр” в т. 4 трябва да отпаднат.
Мотивите ми са следните.
Искам да обърна внимание, че приехме решение за втория
тур в Благоевград, когато имаше бюлетина с двама кандидати без
преференции. Представителната извадка беше само за 25%. В случая
обръщам внимание и на друго обстоятелство: имаме вече и нови
машини, които са доставени. Смятам, че тук има абсолютната
необходимост да броим във всички СИК контролните разписки.
Предишните машини също се явяваха нови, не бяха използвани в
изборите, така че това са моите предложения. Моля да ги поставите
на гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Явно ще минем към определен тип
гласувания с взаимни обвинения, че някой нещо саботира. Ще
направя конкретно предложение по т. 1.
„В изборите за народни представители да се извърши
преброяване на контролни разписки и подадени гласове от машинно
гласуване в извадка от 2300 секции”. Това са тъкмо тези 25% по
простото тройно правило от предните пилотни избори по отношение
на Благоевград, определени по области, общини на метода на
гнедова извадка.
„В изборите за народни представители на 11.07.2021 г. да се
извърши преброяване на контролните разписки и подадените
гласове от машинно гласуване в чужбина в размер на 350 секции на
метода на случаен подбор.”
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, да
разбирам ли, че Вашето предложение, което току-що направихте,
допълва първото - извадката да се изчисли въз основа на адекватни
формули?
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз не знам какво не разбрахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Попитах. Първото
предложение беше извадката да се изчисли въз основа на адекватни
формули. Сега конкретизира: това допълване на предложението ли
е? Разбрах.
Колегата Томов искаше думата.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Аз имам две принципни предложения
и Комисията трябва да избере едното от тях. Едното е да се броят
разписките във всички секции, което принципно се различава от
предложението да се прави извадковото преброяване. Определено
смятам, че е по-добре да направим извадково преброяване, за да
икономисаме доста ресурси и да получим достатъчно надежден
резултат, за да можем да оценим дали наистина създават някакви
проблеми устройствата за машинно гласуване.
Колеги, ако правим извадка и искаме с минимален разход на
усилия да постигнем максимално добър резултат, трябва да имаме
някаква представа от Теорията на статистическите заключения и
конкретно за това как се прави оценка на параметрите.
Първото, което ще кажа на господин Чаушев, който говореше
за случайния подбор, че не го харесва и харесва репрезентативните
извадки, че всяка репрезентативна извадка е основана на случаен
подбор. Това са синоними. Случайна извадка и репрезентативна
извадка означават едно и също. Терминът, който се използва в
статистиката, е стохастична извадка. Терминът, който се използва на
Запад, е „Рандъм сампъл”. Нека говорим по-сериозно.
Съществува научна основа, чрез която може да се прогнозира
с определена гаранционна вероятност до каква степен данните от
едно извадково изследване може да ни позволят да характеризираме
генералната съвкупност. Ако говорим за изборите, които предстоят
утре, където имаме 9400 машини в секции с поне 300 избиратели, аз
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ще смятам върху 300 избиратели, това означава, че предвиждаме от
една генерална съвкупност от около 6 млн. 800 хил. души да
наблюдаваме Хикс хора в зависимост от това колко секции ще
решим да включим в една извадка.
В случая ще направя едно просто предложение и ще ви кажа
каква е неговата надеждност. Ще направя предложение да включим
188 секции, което са точно 2% от целия масив. Ако включим 188
секции, бихме могли да избираме между 50 различни варианта,
които можем да определим със случайно число в изборния ден. След
това с интервална стъпка да подберем останалите, както постъпихме
миналата седмица и както обикновено се постъпва, когато се
формира една стратифицирана случайна извадка.
При 188 секции ще имаме обем на извадката минимум
70 хил. Толкова са хората, които по съвсем груби изчисления ще
влязат в списъците на 188 секции. Ще има обем от генералната
съвкупност от около 6 млн. 800 хил.
Оттам насетне можем да изчислим каква е максималната
случайна грешка на такъв извадков модел. За целта е необходимо в
зависимост каква активност се очаква, да умножим числото 50 само
на себе си, защото такава е формулата. Имате Хикс – относителния
дял, по 100 минус Хикс, ще получите 2500 в числител. За знаменател
ще имате големината на извадката, в случая 70000. Ще трябва да
разделите 2500 на 70 хил., за да получите какъв е размерът на
стандартната грешка на извадката.
В случая ще ви кажа, че това са, ако не се лъжа, около 400%.
Това число трябва да се коренува. По този начин то ще се увеличи и
ще доближи 1/10 от процента, но няма да надхвърли 1/10 от
процента. След това да се умножи по 1,96, колкото е гаранционният
множител за 95-процентова вероятност и ще станат 2/10 от
процента.
Правя тези изчисления наум и сравнително бързо, но умея да
правя изчисления наум и бързо. Ако приложите формула, която е
известна от времената на възникване на Теорията на вероятностите,
ще установите, че при 2-процентна извадка ние ще имаме при 50-
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процентов относителен дял, приемам 50%, защото това е очакваната
активност, един доверителен интервал между 49,8 и 50,2 на сто. В
него ще се движат данните ни. Ако измерим 50 на сто,
действителният резултат за цялата съвкупност би бил в този
диапазон – между 49,8 и 50,2 с 95-процентова вероятност. Можем да
го изчислим с 99-процентова вероятност и той ще се разшири с още
1/10 от процента. Това е изключително точно наблюдение.
Ако искаме да направим извадка с няколко хиляди секции,
ние ще повишим точността на това наблюдение със стотни от
процента. Няма да повишим даже с 1/10, а количеството труд, което
ще се стовари върху СИК, ще увеличим няколко десетки пъти! Това
е. Статистиката е строга наука и трябва да се познават поне
азбучните ѝ правила, за да се предлагат извадкови модели. Няма
смисъл, ако ще правим извадково наблюдение, да включваме повече
от 2% при една случайна извадка.
И още веднъж: случайна и представителна извадка означават
едно и също. Няма извадка, която да е представителна, ако не е
случайна.
Затова предлагам един прост модел – двупроцетова извадка
от 188 секции, подбрани със стартово число от 1 до 50, което можем
да изтеглим случайно, когато решим. След това с интервална стъпка,
която също е 50, да се подберат останалите до 188. Гарантирам ви,
че точността на този модел ще бъде в тези параметри, които преди
малко описах – между 0,2 и 0,3 от процента в зависимост с каква
гаранционна вероятност искаме да изчисляваме.
Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Допускам, че това ще бъде много
дълга и интересна тема. Ще гледаме да я скъсим.
Една забележка към Ерхан. Ние нямаме 350 машинни секции
в чужбина, че да правим извадка от 350 секции. Има 247 секции.
Няма толкова много секции в чужбина.
Това, което каза господин Томов, е вярно.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Ти говориш глупости. Колко е
статистическата грешка?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Той каза 1/10.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да, ама тръгна към 5.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Е, няма да изнасям доклад тук.
Това, което казва господин Томов, е вярно, но не е по темата.
То се прилага при сондажи, когато искате да разберете вашата
любима партия дали е спечелила изборите. Примерно в извадката
проверявате, че имате 5% и Томов ви казва, значи имате между 14 и
16%.
Ние имаме друга задача: да видим колко машини са годни за
употреба. Тя не е същата, за съжаление, и няма как да се реши с
извадка. Аз самият бях се заблудил малко в началото.
Аз съм привърженик на колкото се може по-малко секции, и
понеже господин Томов даде най-малкото число, ще гласувам за 188
секции. Ако някой каже по-малко число, ще гласувам и за него.
По мое мнение са достатъчни 31 секции, но вие ще кажете, че
преувеличавам, тоест по една секция на изборен район. Всичко там
да се провери, да се направи „кр” и т.н. Това е моето мнение. Няма
нужда да се задълбочаваме в математиката, защото тя не се прилага
в този случай. Както искате.
По-добре е да направим нещо, което може да се направи.
Хората няма да ни псуват, а от друга страна ще бъдат доволни, че
нещо сме проверили. Ние направихме нашата проверка в
Благоевград. Оттам нататък няма какво да проверяваме. Машините
си работят и не грешат. Това е моето мнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
Вие само ни запознахте с Вашето становище, или имате
предложение за 31 секции?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не правя предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Само исках да обърна внимание на
употребяваната терминология, а тя е следната. Ако имаме извадка,
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тя трябва да бъде съответна, репрезентативна или представителна за
цялата ни генерална съвкупност. Тук започват едни манипулации.
Ние не броим броя разписки, ние търсим съответствие на броя на
разписките с финалния протокол, който веднага намалява цялата
история, въпреки дългите разсъждения тук.
Второ, нещо не разбрах с формулата как се определя обем на
извадка. Колко е стохастическата грешка, отклонение по линия на
диспепсия и т.н., и т.н., освен опцията…Дадох просто решение, че
сигурно има и формули как да определя определен тип обемна
извадка спрямо генералната съвкупност. Генералната ни съвкупност
са 9600. В чужбина са 400. И това, което направихме предишния
път, без да се занимаваме с лични взаимоотношения, кой разбира от
математически дисциплини и статистика, просто предложих
простото тройно правило. Ако съм го направил предишния път – 32
секции за 120 или 130, хайде сега да изчислим простичко колко
секции стават за 9600.
Това не е правилото, но го давам така за по-просто. И няма да
ни реши проблема с 31 секции, нито със 180, а поне 10%, както е
обичайната социологическа практика за цялата генерална
съвкупност, тоест поне 1200-1500.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, дотук
записах предложения, направени от господин Чаушев, господин
Ципов и господин Томов, и ще ги подложа на гласуване по реда на
тяхното постъпване.
Подлагам първо на гласуване предложението на господин
Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Първо е предложението на докладчика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По правилника на
Комисията основното предложение е на докладчика и то се гласува
последно.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Чаушев в
т. 1 „в изборите за народни представители на 11.07.2021 г. да се
извърши преброяване на контролните разписки и подадените
гласове от машинното гласуване в извадка от 2300 секции,
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определени по области, общини по метода на гнездова извадка. В
избирателните секции извън страната да се извърши в 350 секции,
определени на случаен подбор.”
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Да не са двете заедно, моля поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, Вие
направихте едно предложение за изменение в т. 1 и го подлагам на
гласуване така, както го направихте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Дали не е по-добре първо за страната и
после за чужбина?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме само първата част от предложението на колегата Чаушев –
за страната в 2300 секции.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 7 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов и Севинч Солакова), против – 7 (Елка
Стоянова, Емил Войнов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).
Това предложение не събра необходимото мнозинство.
Сега подлагам на гласуване предложението в избирателните
секции извън страната преброяването да се извърши в 350 секции,
определени на случаен подбор.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов и Севинч Солакова), против – 8 (Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).
И това предложение не събра необходимото мнозинство.
Сега подлагам на гласуване предложението на колегата
Ципов – в т. 1 вместо в 553 секции да се извършва във всички
избирателни секции, включително извън страната, както и да
отпадне т. 3 и т. 4 да е с отделни протоколи.
Подлагам на гласуване това предложение.
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Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир
Ципов и Севинч Солакова), против – 8 (Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева).
Колеги, това предложение не събра необходимото
мнозинство.
Подлагам на гласуване предложението на колегата Томов
преброяването да се извърши в 188 избирателни секции, подбрани
със стартово число.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – 4 (Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева и Красимир Ципов).
Това предложение събра необходимото мнозинство – 9 „за”, 4
„против”.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за прегласуване.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Моля за прегласуване. Гласът ми не
е отчетен правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, процедура
по прегласуване на предложението на господин Томов в 188 секции
от всички избирателни секции, подбрани със стартово число, да се
извърши преброяването на контролните разписки.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 8 (Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – 4 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов и
Севинч Солакова).
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля за прегласуване. Гласът ми не е
отчетен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с неотчитане на гласуването на господин Чаушев, още веднъж
прегласуване на предложението на господин Томов.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 7 (Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 5
(Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов
и Севинч Солакова).
Колеги, това предложение не събра необходимото
мнозинство.
Заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предложената извадка от господин Томов
от 180 секции е абсолютно неадекватна, за да направим надеждни
изводи по отношение на всички 9600 секции с машини дали
разписките съответстват на финалния протокол, съответно дали
данните от една флашка, които също със стохастична грешка ще
гърмят в районните изчислителни центрове, и ние в крайна сметка
със 180 секции няма да направим достоверни изводи дали е въведен
надлежен софтуер в тези машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Сега трябва да
гласуваме основното предложение.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, явно вървим към
резултат като преди две седмици, когато не успяхме да приемем
решение за преброяване на контролните разписки от първия тур на
частичните избори. Очевидно няма необходимото мнозинство в
Комисията, с което да се вземе решение както да се преброят помалък брой контролни разписки, така и да се преброят всичките
прекалено голям брой контролни разписки. Затова с оглед да има
някакво решение и да не затрудним прекалено много РИК-овете,
защото те трябва да разнасят протоколите в изборния ден, предлагам
да вземем решение за преброяване на контролните разписки в 1343
секции. Това е всяка седма секция или приблизително 14% от общия
брой на секциите. Предлагам в т. 1 числото „553” да се замени с
„1343”.

40
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това е за секциите в
страната, нали?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Аз направих предложение в т. 1 числото
„553” да се замени с „1343”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, на практика
докладчикът направи предложение в основното предложение,
различно от първоначалното.
Има ли други предложения във връзка с последното?
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в Методическите
указания, които приехме за СИК в страната с Решение № 341-НС,
има един раздел, в който казваме, че ЦИК с отделно решение ще
определи секции, в които да се извърши преброяване на контролните
разпикси. В Методическите указания за СИК извън страната такова
нещо не е залегнало. Затова предлагам тези секции да бъдат за
страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, само обръщам внимание, че
много неща не залегнаха тази година в Методическите указания за
извън страната, включително това, че не бяха включени доста неща,
които махнахме с лекота, което създава проблеми в днешния ден.
Аз предлагам, ако ще обсъждаме този проект, наистина да
мислим и за чужбина. Нали се сещате, че не можем да отчетем
изборните резултати без гласовете извън страната. Както тук
многократно се повтаряше, следвайки духа и смисъла на
измененията на законодателя от последния парламент, извън
страната е с доста сериозна тежест при резултата. Аз не виждам
възможност ЦИК да отчете резултата без гласовете извън страната.
Ние ще създадем неравнопоставеност ли? Нека да помислим!
Още повече, припомням, че вчера в късното заседание не
знам защо, при липса на доста колеги, въпреки че е имало
предложение за отлагане, по повод ред за обработка на документи
вътрешноведомствено от ЦИК се е решило, видите ли, да не се броят

41
никакви разписки извън страната. Сега като допълнителен мотив: в
Методическите указания липсвало. То в Методическите указания
липсва и указание към СИК къде да изпращат документите в
предизборния ден, но днес, доколкото знам, ги приемаме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Ганчева, не
е приемано такова решение изобщо да не се броят. Имаше
предложение там, където не се разчитат флаш паметите, да се броят.
Това предложение беше прието.
Заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо председател, аз съм
изгледала часта от заседанието, в която отсъствах, както отсъстваше
и ръководителят на работнатг рупа за гласуването извън страната.
Отсъствах, защото считам, че не може да стане при липса на
ръководителя.
Считам, че в 11,30 да се решават основни въпроси, свързани с
гласуването извън страната, не е допустимо. Под формата на
реплика на Вашето разяснение, аз се запознавам със заседаниеята, в
които не съм присъствала, от видеоархива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Кажете, колега
Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Приемам мотивите на колегата Ганчева и
затова считам, че същият принцип може да се приложи и за секциите
извън страната – всяка седма секция да бъде преброена. Извън
страната мисля, че са 273 секциите, в които ще има машинно
гласуване, една седма е 39 секции.
Предлагам т. 1 да стане така: „В изборите за народни
представители на 11.07.2021 г. да се извърши преброяване на
контролните разписки и подадените гласове от машинното
гласуване в извадка от 1343 избирателни секции в страната и 39
избирателни секции извън страната, определени на случаен
принцип”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Войнов в т. 1
преброяването на контролните разписки и подадените гласове да се
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извърши в извадка от 1343 секции в страната, т.е. всяка седма секция
или това представлява 14% от всички 9401 секции с машинно
гласуване, както и в същия процент, т.е. 39 избирателни секции от
избирателните секции извън страната, определени на случаен
принцип.
Колеги, подлагам на гласуване това предложение в т. 1.
Гласували 15 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – 3 (Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев и Цветозар
Томов).
Колеги, това предложение събра необходимото мнозинство за
т. 1.
Заповядайте, колега Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Искам отрицателен вот.
Гласувах „против”, въпреки че разбирам, че това предложение е
опит да се намери някакъв компромис, но все пак не мога да се
съглася с толкова безумно решение. Това решение не може да бъде
по никакъв начин обосновано от гледна точка на Теория на
извадките. По никакъв начин! То е безумно разточително. То
предвижда един извадков момент, който може да ни създаде много
по-големи организационни трудности и практически няма да
повиши точността на наблюдението, което искаме да постигнем.
Затова гласувах „против”.
Още веднъж ще кажа. Очевидно Комисията мен не ме смята
за някакъв човек, който разбира от това. Това е ваше право, колеги,
разбира се. Мисля, че можехме да наемем външен консултант или
консултанти и да вземем решение, което да не изглежда толкова
срамно и непрофесионално. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колегата Гаврилов
– за отрицателен вот.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Освен че се присъединявам към
аргументите на господин Томов и изразявам още един път същите
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аргументи за мето гласуване „против” това решение по т. 1,
обръщам внимание, преди да продължим с обсъждането, че така
взетото решение налага промени в текстовете на следващите точки
от решението. Там има разпореждания, свързани с РИК за секциите
извън страната. Ще трябва да се произнесем със съответните
допълнения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Георгиев, не
го приемайте като нещо, изказано във връзка с отрицателния вот,
който знам, че не се коментира, но решението ще бъде приведено в
съответствие с направеното изменение на т. 1, разбира се. Извън
страната РИК е ЦИК.
Заповядайте, господин Гаврилов.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря. Аз също се
присъединявам към становището на господин Томов в този случай.
Вече обясних защо, но ще го обясня още веднъж малко по-подробно.
Първо, ЦИК не притежава компетентност да се произнесе по
този въпрос и тя дори не знае какъв е въпросът, който се стреми да
реши. Аз така и не разбрах каква е целта на това преброяване. Това
не се каза.
Второто нещо, освен че ние затрудняваме избирателните
комисии в страната, ние изключително затрудняваме избирателните
комисии извън страната, които към този момент на много места
дори не са формирани. Имаме избирателни комисии извън страната,
които не са определени. Днес е 10 юли. Тези хора вече са получили
изборните книжа и са изпратили бележки, но на места липсва
назначен председател, липсва секретар, липсват назначени членове.
Не знам как е в Турция, но в Западна Европа е така. Постоянно ми
звънят хора, които искат да им попълним СИК. Чувам господин
Томов да им обещава, че след един час ще излезем с решение, с
което ще попълним избирателните комисии. Кога ще направим това,
като се занимаваме с неща, които въобще нямат отношение към
изборния процес?! По тази причина гласувах „против”.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги, тъй като приехме, че и извън
страната трябва да се преброят контролните разписки, но в самото
решение не е указано как тези секции да бъдат уведомени, указано е
само, че РИК уведомява СИК, не знам дали да не изпишем текст за
уведомяване на СИК извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Войнов, да, прав сте. ЦИК
ще уведоми СИК извън страната. Имаме възможност чрез
действащия временен комуникационен пункт за това с указание
писмо до колегите. След като приемем решението има възможност.
Пишем, че за СИК извън страната ЦИК ще уведоми.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В смисъл, тъй като ЦИК играе ролята на
РИК за извън страната, това решение може да остане без корекции?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Както прецени докладчикът.
Районна комисия за тях е ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
добавихте ли текста „кр” в протокола отгоре на полето да се
изписва, че е в изпълнение на решението?
Колеги, подлагам на гласуване проекта, докладван от
господин Войнов, с направените изменения и допълнения в него.
Моля да гласуваме проекта за решение в цялост.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против
– 3 (Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев и Цветозар Томов).
Колеги, решението е с № 445-НС.
Колега Томов, може ли да ни запознаете как върви приемане
и връщане извън страната.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Ситуацията е, че след обяда от 15,00 ч.
се натрупаха изключително много и на изключително малки
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интервали разписки, които се изпращат от СИК. Започнаха да
възникват тревожни паузи между подаването на документите и
одобряването им от ДКП. Затова моля, ако няма много въпроси, да
се върна да видя как е ситуацията, как се е променила в последния
половин час, защото, като гледам по донесените ми разписки,
продължава този наплив от документи, за да можем да го оправим
преди нощта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Вие вървете да видите какво е положението в
комуникационния пункт. По принцип или служителите от
администрацията, или сътрудници, като се натрупат, нека ги носят в
залата. Всички можем да подписваме.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Да, но има и такива, които трябва да се
оглеждат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да включим нова точка в
дневния ред: „Регистрация на наблюдатели и заличаване на
наблюдатели”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да
озаглавим точката: „Регистрация на наблюдатели и застъпници” и
ще включва всички въпроси, свързани с регистрация на наблюдатели
или заличаване на наблюдатели и застъпници.
Подлагам на гласуване допълване на дневния ред с нова
точка 3а.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Продължаваме с доклади по трета „а” точка.
Точка 3а. Регистрация на наблюдатели и застъпници
Колега Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Много благодаря.
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Постъпил е списък с упълномощени представители на ПП
„Има такъв народ”. Списъкът съдържа седем имена с пореден номер.
Извършена е проверка от ИО, с вх. № НС-00-698 се е върнала
проверката, която показва, че няма установени несъответствия.
Поради това моля за протоколно решение, с което да утвърдим
списъка със седем броя упълномощени представители съгласно
поименния списък, представен от партията. Същият да бъде включен
в публичния регистър на упълномощените представители на сайта
на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Стоянова. Моля, процедура
по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
В тази точка имам предложение за регистрация на
наблюдатели от Сдружение „Демокрация и законност”. Постъпило е
заявление с вх. № 33 от 9.07.2021 г. за регистрация на две лица,
които да бъдат регистрирани като наблюдатели, един в страната и
един извън страната. Направена е съответната проверка, която е
показала, че те могат да бъдат регистрирани като наблюдатели.
Предлагам ЦИК да реши: Регистрира като наблюдатели
двама упълномощени представители на Сдружение „Демокрация и
законност”, както следва – един в страната и един извън страната със
съответните имена и ЕГН.
Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за
публикуване.
Регистрирането
на
наблюдатели
се
извършва
с
удостоверения.” С № 462 е предложението на сайта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от господин Георгиев?
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Подлагам на гласуване така представения проект. Моля,
процедура по гласуване
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Това решение е № 446-НС.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам доклад с проект № 464.
Решението е относно заличаване на наблюдатели от Сдружение
„Институт за развитие на публичната среда”. Постъпило е по
електронна поща заявление от представляващия Сдружение
„Институт за развитие на публичната среда”, в което се заявяват за
заличаване двама наблюдатели съответно с Решение 374, по
отношение на единия с поправка на техническа грешка с Решение
№ 391-НС от 5.07.2021 г. да бъдат заличени от списъка с
представители на Сдружението като наблюдатели извън страната.
Предлагам на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 14 от ИК и
Решение № 82 от 21.05.2021 г. ЦИК да реши:
„Заличава като наблюдатели двама упълномощени
представители на Сдружение „Институт за развитие на публичната
среда”, съответно Ивайло Стоянов Герджиков и Ива Хубанова
Михайлова.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване проекта на решение относно заличаване на
наблюдатели от Институт за развитие на публичната среда. Моля,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Решението е № 447-НС.
Господин Гаврилов, заповядайте.
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ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Уважаеми колеги, постъпило е
заявление за публикуване на интернет страницата на ЦИК на двама
упълномощени
представители
на
партия
„Възраждане”,
представлявана от Костадин Тодоров Костадинов чрез Мария
Николаева Стефанова. Представени са съответни пълномощни.
Имената на двамата упълномощени представители Мария
Попова и Ангел Шварц са изпратени на ИО за проверка за
несъответствие. Не са установени несъответствия.
Предлагам да вземем протоколно решение за публикуване на
страницата на ЦИК имената на тези двама упълномощени
представители на ПП „Възраждане”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, някакво
становище по предложението на колегата Гаврилов? Не виждам.
Режим на гласуване за приемане на това решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова и Цветанка
Георгиева), против – няма.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Представям и втори списък.
Получили сме заявление за регистрация на упълномощени
представители от страна на КП Национално обединение на
десницата (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК). В списъка има 23 имена, но за
съжаление не са представени ЕГН на кандидатите, следователно не
могат да бъдат проверени за несъответствия. Освен това липсват
пълномощни на вносителите на списъка. Освен всичко това
списъкът е изпратен по електронна поща без електронен подпис.
Предлагам, предвид кратките срокове, днес е 10 юли 2021 г., да
оставим това заявление за сведение, тъй като видимо няма да има
физическо време дефектите на това заявление да се коригират.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме със следващ докладчик господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, в моя папка във
вътрешната мрежа трябва да има проект за решение за регистриране
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на застъпници от кандидатската листа на ДПС извън страната. Със
съответно заявление вх. № НС-10-311 от 9.07.2021 г. е постъпил
списък от осем лица. След извършена проверка за едно лице са
установени несъответствия. Предлагам с този проект на решение да
регистрираме седем застъпници от кандидатската листа на ДПС
извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Чаушев за регистрация на
застъпници на листата на партия ДПС за секциите извън страната.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Колеги, решението е № 448-НС.
Следващ докладчик е колегата Ципов. Заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, с вх. № НС-10-2-313 от
9.07.2021 г. е постъпил списък на упълномощени представители на
ПП „Възраждане” с придружено пълномощно на упълномощено
лице Мария Николаева Стефанова – представител на Костадин
Костадинов. Списъкът е проверен от ИО. От 35 лица при три лица са
установени несъответствия. Моля с протоколно решение да одобрим
списъка на упълномощените представители на ПП „Възраждане” от
32 лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Ципов за упълномощени
представители. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Следващ докладчик – господин Димитров.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
председател.
Докладвам преписка № 11-161/1 от 10.07.2021 г. Това е
писмо, с което Коалиция „Демократична България – Обединение” е
поискала да бъдат вписани на интернет страницата на ЦИК в
регистъра 10 имена на упълномощени представители на коалицията.
Има писмо от ИО, с което е проверен статутът на тези 10 имена.
Всички те нямат несъответствия. Предлагам да вземем протоколно
решение да бъдат вписани в регистъра на упълномощените
представители на „Демократична България – Обединение” за
чужбина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване предложението на колегата Димитров за протоколно
решение във връзка с неговия доклад за упълномощени
представители на Коалиция „Демократична България –
Обединение”. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Продължаваме с доклади по пета точка.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
Докладвам вх. № НС-04-115 от 9.07.2021 г. писмо от
господин Гетов – директор на ГД ГРАО, относно отпечатване на
избирателните списъци за гласуването на 11.07.2021 г. Отпечатаните
избирателни списъци съдържат данните на 6 млн. 633 хил. 262
избиратели. Използва възможността да изкаже благодарност на ЦИК
за добрата организация по подготовката на изборите за 11 юли,
както и своевременно взетите решения, подпомагащи изпълнението
на задачите от ГД ГРАО. Докладвам писмото за сведение.
В началото на утрешния ден, след като получим
информацията от всички областни управители, ще разполагаме с
броя на избирателите по избирателните секции в страната.
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Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля в папката с моите
инициали да погледнете информация, която, ако одобрим, ще бъде
предоставена на медиите. Тя представлява малко статистика, която
сме извлекли от системата cik@bg.net за броя на секциите в страната
и извън страната, секции с машинно гласуване, брой на машини в
страната и извън страната, секции с гласуване с хартиени бюлетини,
брой кандидати, мъже, жени, кандидати в два района, брой
застъпници, социологически агенции и анкетьори, международни
наблюдатели и наблюдатели в страната. Ако сте съгласни, да
одобрим тази информация да бъде предоставена на медиите, тъй
като те я използват в изборния ден за статистика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Матева тази статистика да бъде
предоставена на медиите, за да улесним съвместната си работа с тях.
РОСИЦА МАТЕВА: Понеже тя се обновява, към утрешния
ден ще им предадем актуалната информация за наблюдатели с оглед
днешните регистрации и заличавания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване за одобрение с протоколно решение тази информация
да бъде предоставена на медиите. Да се уточни нейната актуалност
към какъв ден и час е и се актуализира своевременно.
РОСИЦА МАТЕВА: Тя сега е към 18,00 ч. на 10 юли, утре
сутринта ще я актуализирам.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам ви за последващо
одобрение, тъй като напредна времето и председателят и секретарят
подписаха писмата, които се намират във вътрешната мрежа в
папката с моите инициали. Припомням, че смъртта на заличения
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кандидат в РИК – Бургас, настъпи след като бяха изпратени
кандидатските листи за въвеждане в машините. Едновременно с това
има заличен кандидат отново в РИК – Бургас, по подадено заявление
от него, както и заличен кандидат в РИК – Пазарджик, по подадено
заявление.
Предлагам ви с последващо одобрение да одобрим
изпращането на писмо до двете РИК да укажат на СИК в изборния
район да заличат от списъка на кандидатите, поставени пред
изборното помещение, кандидатите, посочени за РИК – Бургас, под
№ 3 в листата на ПП „Републиканци за България” Шабан Махмуд
Шабан и на кандидата, посочен под № 4 в листата на Коалиция
„Изправи се! Мутри вън!” Цветелин Георгиев Георгиев, като
заличаването да бъде извършено чрез зачертаване на името с
химикал и вписване пред името „заличен”. Ако при гласуването има
подадени преференции за тези кандидати, те следва да бъдат броени
и отчетени за кандидатската листа на съответната партия.
Същото писмо е до РИК – Пазарджик, като там указваме да
бъде заличен кандидатът под № 16 от листата на ПП „Гражданска
платформа българско лято” господин Иван Иванов Костадинов и
заличаването да бъде извършено по указания начин. Ако има
подадени преференции за тези кандидати, те да бъдат броени и
отчетени за кандидатската листа. Моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
Докладвам писмо с вх. № НС-15-624 от 10 юли 2021 г. с
молба за спешен отговор от колегите от РИК – Велико Търново. За
да може ЦИК да вземе решение предвид изложеното в писмото, ви
предлагам да се свържем с тях и незабавно да ни изпратят снимков
материал, въз основа на който да установим изложеното в писмото.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
С това прекъсвам заседанието.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на ЦИК. В залата сме 14 членове.
Във връзка с наше Решение № 350 от 30 юни относно
гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или
изолация, и начина на подаване на заявления от такива лица като
възможност през интернет страницата на ЦИК, ви докладвам, че с
писмо с вх. № НС-00-726 от 10 юли сме получили информация от
ИО, които поддържат тази функционалност, че към 19,00 ч. на
днешна дата има постъпили заявления от 22 лица от общини Варна,
Шумен, Столична община, Бургас, община Севлиево, Смолян,
Димитровград и Аврен. Писмото е в папката с моите инициали от
днес. Предлагам, както сме приели в т. 5 от нашето решение, да
изпратим списъка на подадените заявления от тези избиратели на
органа по чл. 23, ал. 1 от ИК за предприемане на действия по
компетентност съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото с
приложения към него списък.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колеги, следващият ми доклад е във връзка с постъпили
сигнали, свързани с машините, които се доставят, и извършената
диагностика по тях. С вх. № НС-15-626 от 10 юли сме получили
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информация от РИК 23 за секция, в която едната от двете машини за
гласуване не е стартирала, за което е съставен протокол. Уведомяват
ни, че в тази секция ще се гласува само с една машина.
С вх. № НС-15-631 сме получили писмо от РИК – Монтана,
относно неработеща машина поради невъзможност да стартира с
нито една от приложените карти в община Брусарци.
С вх. № НС-15-624 от 10.07.2021 г. сме получили писмо с
изложен проблем от РИК – Велико Търново, в секция от община
Полски Тръмбеш.
С вх. № НС-06-511 от 10.07.2021 г. сме получили писмо от
СИК, с. Янково, изборен район Шумен, място за гласуване
Читалище „Площад Възраждане” № 53 със същия проблем,
аналогичен на Велико Тръново.
В този смисъл ви предлагам да изпратим писмо до
изпълнителя „Сиела Норма”, където са посочени проблемите,
изложени в тези писма. Да посочат незабавно причините, поради
които са допуснати посочените нередности и проблеми. Предлагам
да изпратим това писмо до господин Тодоров. Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева),
против – няма.
Колеги, бяхме стигнали до пета точка.
Точка 5. Административни преписки.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Уважаеми колеги, с вх. № НС-10-321
от 10.07.2021 г. е постъпила жалба от ПП „Има такъв народ”,
представлявана от Александър Благовестов Тодоров – областен
координатор. С жалбата се обжалва като незаконосъобразно
вписването на ръка в избирателните списъци на СИК 11, находяща
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се на територията на с. Въглен, община Аксаково, област Варна, на
684 броя избиратели.
В жалбата се твърди, че записването е изпълнено на
основание Решение № 182-НС на ЦИК от 8.06.2021 г., като по
информация в РИК – Варна, подпечатаните избирателни списъци за
посочената СИК фигурират 187 броя избиратели. След посоченото
дописване, което се атакува с настоящата жалба, преди предаване на
избирателните списъци на СИК, общият брой на избирателите е 871.
Следва да се има предвид, че към 1.07.2021 г. на територията на с.
Въглен има не повече от 400 жители.
Колеги, тази жалба е изпратена и до ОД МВР – Варна, както
и до РИК – Варна. Предвид обстоятелството, че съгласно чл. 23, ал.
1 от ИК избирателните списъци се съставят по постоянен адрес от
съответната общинска администрация съгласно Закона за
гражданската регистрация, нарушенията по този закон се
установяват с актове на длъжностни лица, оправомощени съответно
от министъра на регионалното развитие и благоустройството,
министъра на вътрешните работи или областните управители,
предлагам да препратим по компетентност жалбата до областния
управител на област Варна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на колегата Стойчева? Няма предложения.
Подлагам на гласуване предложението за изпращане по
компетентност писмото до областния управител на област Варна.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветанка Георгиева), против – 3 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева и Красимир Ципов).
Уважаеми колеги, продължаваме с четвърта точка.
Точка 4. Проект на решение относно преброяване на
контролните разписки от машинното гласуване
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Уважаеми колега Войнов, заповядайте във връзка с Решение
№ 445.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Да, във връзка с решението за преброяване
на контролните разписки. Тази вечер трябва да определим секциите
извън страната, в които ще се преброяват контролните разписки, тъй
като поради часовата разлика в отделните държави не можем да
фиксираме определен час, затова моля, колеги, да погледнете в
папката с моите инициали. Там има подпапка ”Секции с машини
извън страната”. Като отворите, се отваря файл, той е с три сектора.
Секциите с машини са подредени 273 избирателни секции извън
страната, в които има машинно гласуване. Предлагам да изтеглим
число от 1 до 7, след това ще го маркираме в средния сектор и
веднага ще излезе резултатът от 39 секции. (Членът на СИК Ерхан
Чаушев извършва тегленето на числото).
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колегата Чаушев изтегли числото 6.
(шест).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, след като станаха
известни 39-те секции, предлагам да бъдат публикувани на интернет
страницата на ЦИК и да се изпратят писмо до всички 39 СИК, с
които да бъдат уведомени за решението, че трябва да извършат
преброяване на контролните разписки. С тези писма да им се
изпрати и Решение № 445-НС.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте, колега
Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Войнов, ако не възразявате,
да допълним в това писмо, защото за страната има методически
указания в плик с надпис, а тук може би трябва да се опаковат
заедно с другите протоколи и да се напишат „протокол по решение
на ЦИК” и да бъде предадено по реда на другите изборни книжа,
както е в решението, което приехме.
Мисля, че чрез ДКП да бъде връчено на ръководителя срещу
подпис за изпращане до съответните СИК по комуникационните
канали.
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Мисля, че трябва да уведомим и Външно министерство,
работна група „Избори”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги,
подлагам на гласуване предложението на колегата Войнов да се
публикува на интернет страницата на ЦИК списъкът с
избирателните секции извън страната, които бяха определени за
преброяване на контролните разписки по Решение № 445-НС от
днешна дата, както и да бъдат изпратени на вниманието на СИК,
списъкът да бъде предаден на Временния комуникационен пункт и
на работна група „Избори” в МВнР. Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветанка Георгиева), против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Продължаваме с пета
точка.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
Заповядайте, колега Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо председател.
Тъй като днес в срок, в изпълнение на оперативния план
получихме информацията от областните управители, с удоволствие
ви докладвам това, справката е обобщена и е публикувана във
вътрешната мрежа. Броят на избирателите по т. 4 от оперативния
план – виждате общия брой на избирателите. Имаме забележка
относно секция 45 в район „Средец”, където са служебните адреси
на получилите българско гражданство. В този смисъл с такава
забележка информация е публикувана във вътрешната мрежа. Тя се
намира и на таблото за забележки в изборния ден.
Колеги, докладвам ви, че в папка ОТП се намира пълната
информация за броя на секциите с машини по изборни райони и по
общини, информацията за изборния ден за сътрудниците. Те ще се
намират в 320 стая, ако това ви е необходимо. График на
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дежурствата ще е на таблото за членовете на ЦИК както по
приемане на документите извън страната, така и за страната.
Дежурството тече още от днес.
Уважаеми колеги, предлагам ви да погледнете графика на
заседанията. Ако няма редакция, този график е съгласуван с
председателя, първото заседание да бъде утре в 9,30 в изборния ден,
в 11,30 да е второто заседание, в 16,30 – следващото, в 19,00 ч. и в
21,00 ч. Моля за протоколно решение. Графикът е примерен.
Председателят може да насрочи заседанията в други часове в
зависимост от необходимостта в утрешния ден. На този етап всичко
е спокойно и аз с удоволствие констатирам това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля за
становища по предложението на колегата Солакова. Не виждам.
Моля, режим на гласуване за одобряване на графика, който
предложи колегата Солакова.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в този класьор се
намират списъците за постовете за пропускателния режим покрай
постовете на НСО. Дадени са визуално и самите пропуски, за да се
знае кои служители и представители на кои организации имат право
да преминават през съответния пост. Знаете, че имаме 4 поста – пост
пети, седми, осми и девети. Всички списъци са подписани и са
предоставени на съответните представители на звено НСО към
Народното събрание. Моля за последващо одобрение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, чухте доклада.
Някакви становища и предложения? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за последващо одобрение.
Гласували 14 членове на ЦИК: за – 14 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир

59
Гаврилов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева), против – няма.
Други доклади?
Прекъсвам за 10 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, продължаваме
заседанието на ЦИК. 13 членове на ЦИК присъстват.
Връщаме се към първа точка.
Точка 1. Машинно гласуване.
Заповядайте, колега Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, след като приключи инсталирането на
машините в деня преди изборите, получихме информация от
няколко секции, в които е имало проблеми с машините и поради
които се налага да вземем решение за преминаване към гласуване с
хартиени бюлетини в тези секции. Това са секции с № 302500013 – с.
Янково, община Смядово; секция 042600002 в Полски Тръмбеш;
секция 120700001 в Брусарци; секция 020900021 в Карнобат; и
секция 082800098 в Добрич.
Предлагам ЦИК да вземе решение в тези секции утре
гласуването да започне с хартиени бюлетини и да бъдат уведомени
съответните РИК да укажат това на СИК в посочените секции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Правното основание е
чл. 269 ИК.
Колеги, становище по предложението на колегата Войнов?
Не виждам.
Моля, режим на гласуване за приемането на това решение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Уважаеми колеги, връщаме се към точка пета.
Точка 5. Доклади по административни преписки.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-00-722 от 10.07.2021 г. на
ИО, с което в отговор на наше писмо за извършена проверка на
представени тестови данни ни връщат отговор, че предоставените
технически устройства са прочетени успешно, данните са подписани
с тестови сертификат, който не е верифициран, но форматът на
електронния подпис отговаря на изискванията и форматът на
данните за всички РИК е успешно верифициран спрямо описания
във версия 1.5. Бяха идентифицирани несъответствията в рамките на
вече изпратените ни, а именно за РИК – Бургас, кандидата, който
почина, и за РИК – Шумен, кандидата, който не е регистриран. Там е
останало празно място в незаетата листа. Докладвам ви това писмо
за сведение.
В тази връзка поради промяната в листите писма с вх. № НС00-719 от 10.07.2021 г. от ИО във връзка със заличените кандидати,
които вече ви докладвах. В тази връзка също писмо № НС-00-716/2
от 9.07.2021 г.; писмо № НС-00-716/1 от 9.07.2021 г. и писмо № НС716 също от 9.07.201 г.
Докладвам в тази връзка и писмо от РИК 13 № НС-15-607 от
9.07.2021 г. за заличения кандидат в тяхната кандидатска листа.
Докладвам писмо с вх. № НС-22-2257 от 7.07.2021 г., с което
кандидат за народен представител Неделчо Костадинов Неделчев,
декларацията е подписана с електронен подпис. С нея ни уведомява,
че всякакви документи, декларации или заявления от негово име,
постъпили при нас след 7 юли, без да са подадени лично от него, без
да са подписани с електронен подпис и без нотариална заверка на
подписа да се считат недействителни. Явно човекът има някакво
притеснение. Докладвам това за сведение.
Ще докладвам два сигнала в трета точка.
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Точка 3. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладвам сигнал от РИК – Силистра, с вх. № НС-15-603 от
9.07.2021 г. и със същия номер от 9.07.2021 г. РИК – Силистра, ни
изпраща сигнал във връзка с твърденията на сигнал от Боряна
Друмева Бобчева – член на РИК – Силистра. Твърдят се злоупотреби
със служебно положение от председателя на РИК – Силистра. На
насрочено редовно заседание на 8.07.2021 г. преди започване на
заседанието председателката отказала да включи микрофона и
видеоизлъчването и гласуваните решения не са качени на
страницата. Ще извърша проверка на интернет страницата на РИК –
Силистра. Със следващото писмо са ни изпратени съответните
решения, с които РИК е взела решение и е установила нарушение на
политическа партия. Очевидно решението е публикувано и е качено
на страницата така, както трябва. Докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов,
моля, докладвайте наличната към момента информация за
обработката на документите от секциите извън страната.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При последната засечка са обработени
572 документа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Томов, моля
накратко да ни запознаете с положението за приемане на
документите извън страната.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: При последната засечка обработените
разписки бяха 572. Сега вероятно са се увеличили поне с още 20-25
за последните 10-15 минути, тъй като обработката продължава.
Отделно има преписки, които вече са пристигнали и общото число
на контактите, които са установени, би трябвало да бъде между 610
и 620. Това означава, че чакаме още около 80 преписки преди
Америка. Те ще пристигнат и ще се обработят, предполагам до час –
час и нещо. Проблемът е в това, че нищо не е пристигнало от
Америка. Няма как да се очаква, че ще започнат да пристигат преди
полунощ. От Америка чакаме други 80. Мога да остана, но трябва
още един член на ЦИК да остане, за да ги проверим и разпишем.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, във връзка с постъпили в
днешния ден предложения от парламентарно представените партии,
както и от МВнР за замени в съставите на СИК извън страната,
предлагам да приемем решение, с което одобряваме направените
предложения. Изброила съм ги в обстоятелствената част на
решението. Това са предложения с номера НС-11-155/4 от
10.07.2021 г.; НС-10-263/5, НС-10-271/7, НС-10-271/8, НС-04-01377/5, НС-23-4741, НС-04-01-377/6, НС-11-123/5, НС- 23-541/6, НС04-01-377/7, НС-01-04-377/8.
На база на тези направени предложения предлагам да бъдат
назначени и освободени изброените поименно в диспозитива на
решението членове на СИК извън страната. Моля да се запознаете с
проекта и ако нямате забележки, да го подложите на гласуване. След
като предложението бъде одобрено, ще изпратим за проверка на ИО
имената. Решението ведно с табличния формат ще бъде публикувано
на сайта на ЦИК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проекта,
докладван от колегата Стоянова, имате ли предложения, въпроси?
Подлагам на гласуване така предложения проект на решение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка
Георгиева), против – няма.
Решението е № 449-НС.
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Как се решава проблемът в Исландия?
Разбрах, че има 70 файла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: За имейлите,
получени на имейла на ЦИК, ли става дума? В момента се

63
разпечатват и ще се сравнят с информацията, която върви през
Временния пункт, за да се освободят хората незабавно.
Колеги, поставям въпроса кой ще остане заедно с колегата
Томов. Няма как само един да разписва документите.
Колеги, закривам заседанието.
Насрочвам следващото заседание за утре – 11 юли 2021 г., от
9,30 часа.
(Закрито в 22,00 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенографи:
Красимира Николова
Виржиния Петрова

