ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 61
На 15 юли, четвъртък, 2021 г. се проведе заседание на
Централната избирателна комисия при следния
Д н е в е н р е д:
1. Проект на решение относно обявяване списък А и
списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.
Докладва: Камелия Нейкова
1а. Проект на решение относно обявяване на избраните
народни представители.
Докладва: Камелия Нейкова
2. Доклад относно гласуване извън страната.
Докладва: Любомир Гаврилов, Цветозар Томов
3. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Димитър Димитров, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Георги Баханов, Цветанка
Георгиева, Любомир Георгиев
5. Искания за изпращане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Цветанка Георгиева и Ерхан Чаушев
6. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Йорданка Ганчева,
Георги Баханов, Димитър Димитров, Красимир
Ципов, Силвия Стойчева
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7. Разни.
Докладват: Силвия Стойчева, Севинч Солакова,
Цветанка Георгиева, Любомир Георгиев, Димитър
Димитров, Цветозар Томов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Гаврилов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Росица Матева и Елка Стоянова поради отпуск.
Заседанието бе открито в 13,45 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия, господин Димитър Димитров и господин
Емил Войнов – заместник-председатели на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Уважаеми колеги, в
залата сме десет членове на Централната избирателна комисия –
налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието.
В отпуск са колегите Елка Стоянова и Росица Матева.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно обявяване на списък А и списък
Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс във връзка с произведените
избори на 11 юли – докладчик Камелия Нейкова.
2. Доклад относно гласуване извън страната с докладчик
господин Гаврилов.
3. Машинно гласуване – докладчик, господин Емил Войнов.
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4. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладват: Димитър
Димитров, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Георги Баханов,
Цветанка Георгиева и Любомир Георгиев.
5. Искания за изплащане на възнаграждения на ОИК –
докладчик, госпожа Георгиева.
6. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Солакова, Ганчева, господин Баханов, Димитров, Ципов и
госпожа Стойчева.
7. Разни – докладчици: госпожа Стойчева, Солакова,
Георгиева, господин Георгиев и Димитров.
Колеги, имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка втора
„Доклад относно гласуване извън страната“ и в точка седма „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева,
Вие?
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Госпожо Председател, моля да ме
включите в точка шеста „Доклади по административни преписки“.
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект на дневен ред
с направените допълнения.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, ще започнем с точка втора: „Доклад относно
гласуване извън страната“, тъй като виждам, че по моя доклад не е
качен един файл. Заповядайте, господин Гаврилов.
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Точка 2. Доклад относно гласуване извън страната.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Благодаря. Постъпили са няколко
писма, които може да видите в моя папка.
Докладвам две писма, получени вчера, които не са били
докладвани досега. Първото писмо е изпратено от Бостън от
доброволци за организация на изборите в Бостън, без да се
споменава конкретно име. Те са забелязали, че сме пропуснали да
въведем щата Масачузетс до името на двете секции в сайта с
резултатите от изборите извън страната. Желаят тази грешка да се
коригира.
Проверих на сайта, действително има пропуск и предприех
мерки да се коригира. Вече е коригирано и предлагам да гласуваме
протоколно решение, в смисъл да им отговоря по имейл, че им
благодарим за бележката и е коригирано.
Съгласни ли сте с такава формулировка? Става дума, че
Бостън е изписан в изборна секция Бостън, докато на всички
останали места е изписан и щатът, а там щатът липсва. Когато някой
търси с търсачка, може би ще има трудности да я намери измежду
всички изборни секции в щата Масачузетс. Това е дребна грешка, но
все пак е пропуск. Коригирана е, говорил съм с господин Станев,
който пред мен коригира грешката. Става дума за фактическа
грешка. Предлагам да ми гласувате доверие и да изпратя отговор на
доброволците с благодарност по имейла и че грешката е поправена,
вместо да пишем решение. Те са удовлетворени.
Колеги, за да пестим време, докладвам ви второ писмо, което
да гласуваме. Ще предложа отговор в същия смисъл и да ги
гласуваме двете заедно, стига да не възразявате.
Продължавам с писмото от Великобритания, което е подобно
на първото и е подписано от госпожа Пейновска – председател на
СИК в Лондон Илинг, която ни пише, че във връзка с представяне на
резултатите от гласуването на СИК в чужбина, резултати на
Централната избирателна комисия, моли да обърнем внимание, че
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трите секции в Илинг са обозначени като секции в Гринуич, тоест
Великобритания – Лондон, Гринуич има пет изборни секции, а
всъщност са две. Отделно три секции има в Илинг, но те не са
споменати. Предприех мерки в този смисъл, както каза господин
Чаушев, по телефона в личен разговор. Коригирано е. Предлагам да
остане за сведение.
Преминавам към следващите две писма, които са поинтересни. Това са заявления по Закона за достъп до обществена
информация, за които трябва да образуваме комисия.
Първото писмо идва от Д.
И.
, който вече ни
изпрати едно искане по Закона за достъп до обществена информация
за изборите на 4 април 2021 г., на което ние все още не сме
отговорили. Сега получаваме пак от него подобно писмо, но става
дума за изборите на 11 юли 2021 г.
„Уважаема госпожо Председател, на основание на Закона за
достъп до обществена информация моля да ми бъде предоставена
следната информация за всяка една от 782-те секции извън страната.
Първо, час и минута, в които временният комуникационен
пост получава документите на СИК.
Второ, час и минута, в които временният комуникационен
пост потвърждава на СИК, че предава на Централната избирателна
комисия документите за проверка и обработка.
Трето, час и минута, в които временният комуникационен пост
изпраща на СИК потвърждението, тоест разписката от Централната
избирателна комисия.“ Това са трите точки, по които той желае да
получи информация.
В тази връзка аз вече участвах в една комисия с госпожа
Ганчева по първото писмо на Д.
И.
, разбира се, и с
господин Чаушев. Може би е подходящо същата комисия да
продължи работата по второто писмо. То прилича на първото, с
изключение на това, че тук вече информацията се иска от временния
комуникационен пункт, тоест от Държавната агенция „Национална
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сигурност“, тоест ние знаем към кого да се обърнем и те вероятно
ще ни дадат тази информация. Предлагам да се състави комисия в
същия състав, както и предишната. Това е предложение, разбира се,
Комисията може да реши друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Тъй като аз съм част от предходната комисия във връзка с
това, че заявлението за достъп до обществена информация на
господин Д.
И.
ми беше разпределено, и щеше да бъде
некоректно, докладвайки заявлението, да не предложа да бъда
включена в състава.
Моето разбиране за държавен орган, за създаване на
обществена информация, на служебна и въобще за функционирането
на независимите държавни органи обаче ме провокира да си изразя
личното мнение като член на Централната избирателна комисия,
защото сега, както казах и вчера по повод друго обсъждане, е
модерно ние да си изразяваме личните мнения и да се
разграничаваме от правото на това, че сме членове на Централната
избирателна комисия. Аз, спазвайки духа на съвремието и
разбиранията ми като юрист, ще кажа, че считам че информацията,
която Централната избирателна комисия създава във връзка с
обработка на резултатите както от гласуването извън страната, така
и във връзка с графика на пристигащи, заминаващи районни
избирателни комисии, информация за секционни избирателни
комисии и прочие, не представлява информация по смисъла на
Закона за достъп до обществена информация, от която заявителите
могат да си формират мнение за дейността на Централната
избирателна комисия. Така че аз лично считам, че тази информация,
тъй като не би била полезна на заявителите с оглед смисъла и духа
на Закона за достъп до обществена информация, без да коментирам,
защото ние в крайна сметка по доклада на професор Гаврилов не
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знаем какъв е обемът на информацията, каква е точно
информацията, но по предходното заявление за достъп до
обществена информация, което аз ще върна на доклад, естествено,
коректно, ние все още не сме разгледали съдържащата се
информация и считам, че от тази информация не може да се
изпълнят целите и духа, смисълът на Закона за достъп до
обществена информация и аз лично няма да взема участие в тази
комисия.
Благодаря на колегата Гаврилов за предложението, но
предлагам и други колеги да се включат. Иначе не възразявам
съобразно доклада му Централната избирателна комисия да разгледа
заявлението, постъпило по реда на Закона за достъп до обществена
информация. Щом колегата докладчик предлага да се сформира
комисия, но може би е добре цялата Централна избирателна
комисия, в това число всеки един член, да прецени наистина каква е
информацията, да преценим с оглед духа и смисъла на закона и дали,
колеги, тази информация е такава по смисъла на Закона за достъп до
обществена информация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Доколкото схванах, тук става въпрос за
тези последни избори, тази информация. Тя още не е налична в
Централната избирателна комисия.
Централната избирателна комисия този път обаче, този
проблем наистина става структурен. Този път обаче в Централната
избирателна комисия като си получим диска, и да си го поискаме от
въпросния център, този път предлагам дискът да не върви в касата, а
дискът да се разгледа на заседание на Централната избирателна
комисия, пък после ще гледаме дали е по Закона за достъп до
обществена информация или не. Но в крайна сметка тази здрачина
трябва да се прояснява. Така повече не може! Тук трябва абсолютно
решителни структурни промени за приемане и потвърждаване на

8
документите от чужбина. Тази практика просто не може да
продължава.
В крайна сметка дискът, първо, тук си го искаме, отваря се и се
разглежда на заседание в Централната избирателна комисия,
сравняват се всички данни – кога са постъпили, кога е получено
потвърждението и кой знае защо десет часа по-късно са върнати на
секционните комисии в чужбина. Това пък е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА
ГАНЧЕВА:
Ако
позволите,
госпожо
Председател, тъй като докладът е свързан, така или иначе във връзка
с доклада на колегата Гаврилов, ще си позволя да върна доклада за
достъп до обществена информация, което е заявление от същия
заявител, което отложихме с оглед изложеното от него, защото
считам, че макар, че сме сезирани от заявителя по две заявления за
достъп до обществена информация, подадени по реда на Закона за
достъп до обществена информация, Централната избирателна
комисия следва да си направи своя анализ с оглед чисто
организационна дейност, с оглед подобряване на процесите, които
са, как да кажа, вътрешно ведомствени и засягат в конкретния
случай СИК извън страната и колегите, които работят от
секционните избирателни комисии извън страната.
Преписки с вх. № НС-04-01-386; вх. № НС-23-504 и преписка с
вх. № НС-29-29, които обективират цялата преписка по предходното
заявление за достъп до обществена информация от господин
Д.
И.
във връзка с поискана аналогична или подобна – не
съм сравнявала двете заявления за произведените избори на 4 април,
аз имам конкретно предложение. Тъй като е видно, че е предадена
такава информация на Централната избирателна комисия на някакъв
технически носител, предлагам да приемем протоколно решение –
мисля, че този технически носител се съхранява в касата на
председателя, да я отворим с приемо-предавателен протокол със
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съответен входящ номер, който беше поставен в хода на
разглеждане на заявленията във вътрешната мрежа, не мога да
възпроизведа сега номера, докладван е на заседание на Централната
избирателна комисия и Централната избирателна комисия със свое
протоколно решение в предходен състав, както аналогично в
предходни години, е взела решение той да се съхранява в касата на
председателя, да приемем протоколно решение да отворим тези
технически носители и вече по преценка на председателя на работни
обсъждания да се обсъди и да разгледаме заявлението. Централната
избирателна комисия ще прецени дали ще се предостави и в какъв
обем ще се предостави с оглед наличната информация. Считам, че
това е работа на цялата Централна избирателна комисия. Това е
моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Колеги,
доколкото си спомням, когато разпределях тези заявления – те са
напълно аналогични, единствената разлика е, че едното се отнася за
изборите на 4 април, а това, което е при колегата Гаврилов от днес –
за изборите на 11 юли 2021 г.
По отношение на току-що произведените избори все още не ни
е предаден дискът с цялата налична информация, но подходът по
отношение на двете заявления – да се запознае Централната
избирателна комисия с цялата налична информация, мисля, че
трябва да бъде еднакъв.
Колега Гаврилов, ако не възразявате, по същия начин – в
момента, в който бъде предаден дискът за изборите на 11 юли, по
същия начин Централната избирателна комисия в своя състав да се
запознае с информацията и тогава да преценим какво решение ще
вземем по отношение на заявленията.
Колеги, по предложението на госпожа Ганчева? Подлагам го
на гласуване.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колега
Гаврилов, други доклади в тази точка имате ли?
Заповядайте.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Имах предложение да изпратим
писмо до ДАНС, с което да поискаме информация за провеждането
на изборите на 11 юли 2021 г. под същия вид, каквато е получена на
4 април 2021 г. Тогава те ни изпратиха три диска, на които има
описание на циркулация на документи върху време, през кои
служители са минали и така нататък. В този смисъл да искаме
информация за изборите на 11 юли.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ЕМИЛ
ВОЙНОВ:
Аз
предлагам да подготвите едно писмо и ще го разгледаме.
Господин Томов, заповядайте в тази точка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Ще бъда съвсем кратък.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Не съм приключил. Имам още едно
писмо. Това беше писмото на Д.
И.
. Имам второ писмо
пак по Закона за достъп до обществена информация от С.
М.
от град Тулуза, който ни пише на същата тема.
„Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на ЦИК
на основание на Закона за достъп до обществена информация желая
да ми бъде предоставена следната информация относно дейността на
Централната избирателна комисия по обработване на резултатите от
гласуването в секциите извън страната:
Първо, на какво правно основание, по кой текст от Изборния
кодекс или друг нормативен документ звено от служители на ДАНС
участват в обработката на документи от секционни избирателни
комисии, респективно изборните резултати на изборите, провеждани
за Народно събрание, в това число, осъществяват функции на входна
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точка за изпращаните от Централната избирателна комисия извън
страната сканирани протоколи, списъци за гласуване, файлове и
други.
Второ, съществува ли договор, споразумение или друго
между Централната избирателна комисия и Държавната агенция
„Национална сигурност“ за извършване на тази дейност?
Трето, колко служители на ДАНС са заети в тази дейност, с
каква материална обезпеченост.
Четвърто, на каква йерархична подчиненост отговарят
заетите в тази дейност служители на ДАНС? По чие разпореждане е
залата, в която функционира това звено; има ли изрични документи,
от кого са издадени за достъп на заетите лица в сградата на
Народното събрание; имат ли свободен достъп членовете на
Централната избирателна комисия до залата, в която функционира
звеното; имат ли директен достъп членовете на Централната
избирателна комисия до първичните файлове, постъпващи от СИК
по електронен път; имат ли достъп представители на партии,
наблюдатели и други до залата, в която функционира звеното и по
какъв режим.
Пето, как взаимодейства звеното на ДАНС с преброителя,
определен от законодателя в Изборния кодекс, а именно
„Информационно обслужване“ АД, документ до оборота и
отношенията между звеното на ДАНС и „Информационно
обслужване“ АД; подлежат ли на междинен контрол, одобрение и
други от страна на Централната избирателна комисия?
Моля, опишете подробно пътя на обработка на постъпващите
документи, всички стъпки и етапи, в това число и изпращането на
обратно съобщение на ЦИК до СИК с одобрение, което позволява на
СИК да се разпусне в хипотеза на изряден протокол или пък в
хипотеза на протокол със забележки. Моля, посочете и
ориентировъчно средното време за обработка на документите на
една СИК в посочените две хипотези“.
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Това е писмото. По това писмо държа да отбележа, че аз
лично работя и живея в град Тулуза, където работи и живее
господин М.
и ние всъщност работим съвсем близо един до друг,
в един и същи университет, макар че той е в частна лаборатория на
фирма. И двамата имаме много допирни точки в организирането на
местната българска общност, където и двамата в някакъв смисъл сме
лидерите, и аз виждам тук известен конфликт на интереси. Нали
разбирате, ние сме в почти приятелски отношения, може би не е
много удачно аз да участвам директно в комисията. Бих предпочел
някой друг да се заеме, например господин Томов, който също има
това досие – разпределено. Това е моята молба – да не бъда водещо
лице в тази комисия, ако има такава комисия, разбира се.
Иначе двете искания по Закона за достъп до обществена
информация са свързани. Те са в същия смисъл – целят изясняване
на обстоятелства защо толкова дълго чакаха доброволците в
чужбина. Това е всъщност е проблемът и за който имаме много
други писма, макар и не по Закона за достъп до обществена
информация. Това е, което искам да докладвам. Засега нямам
предложение за комисия.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Разбирам,
че сега го докладвате за запознаване. Кога е срокът?
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: За запознаване, да. Постъпило е на
14 юли 2021 г. Председателят току-що влиза. Говорим за господин
М.
, който също ни е изпратил искане по Закона за достъп до
обществена информация за информация в подобен смисъл на
информацията, поискана от Д.
И.
. Просто казах, че
понеже сме в много близки отношения с господин М.
,
предпочитам да не бъда водещ в евентуална комисия. Разбира се, не
отклонявам напълно да помагам, но просто да няма конфликт на
интереси. Очевидно е, че има конфликт, защото ние работим заедно
в Тулуза. Предложих господин Томов да има водеща роля.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Гаврилов,
смятам, че като разглеждаме такива искания няма водеща роля на
никого. Ролята е на Централната избирателна комисия.
Разбирам Вашите съображения, така че подходът би трябвало
да е еднакъв към всички такива заявления. Аналогична е
информацията, която се иска както от господин Д.
И.
,
затова нека да се запознае с информацията от дисковете за изборите
на 4 април и на 11 юли и тогава Централната избирателна комисия
ще реши при разглеждане на заявленията как ще отговори на
господин М.
и на господин И.
.
ЛЮБОМИР ГАВРИЛОВ: Това го предложих, тъй като за
господин И.
имаше комисия и беше разпределено на госпожа
Ганчева. Тя събра комисията и мисля, че по подобен начин ще
функционираме под формата на комисия, която ще разгледа тези
искания.
Засега го докладвам за сведение и нека да вземем решение в
работна група как точно да постъпим. Нямам други доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка, заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Ще бъда съвсем кратък.
Предлагам да изпратим писмо до господин Иван Гетов – главен
директор на Главна дирекция ГРАО, към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството със следното
съдържание: „Уважаеми господин Гетов, приложено изпращаме ви
списъци за гласуване извън страната в изборите за народни
представители на 11 юли 2021 г. за извършване на проверка по реда
на Решение № 420-НС от 7 юли 2021 г. Последните ще бъдат
предадени със съответните приемо-предавателни протоколи“.
Подготвени са списъците и приемо-предавателните
протоколи. Още веднъж предлагам Централната избирателна
комисия със свое протоколно решение да одобри това писмо и да се
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свържем с господин Гетов, за да уговорим кога да се предадат
списъците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Томов има ли допълнение?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Предполагам, че изпращаме
сканирани екземпляри от списъците за гласуване.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Доколкото разбирам, предлагаш
следната редакция: да не бъде, приложено изпращаме Ви списъци за
гласуване извън страната, а да бъде: приложено изпращаме Ви
сканирани екземпляри от списъците за гласуване извън страната.
Приемам тази корекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В наше Решение
№ 420-НС е записано „сканирани списъци за гласуване извън
страната“.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Не пречи да е и в писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване с протоколно решение да одобрим писмото, с което ще
предадем на ГД ГРАО в изпълнение на наше Решение № 420-НС от
7 юли 2021 г. сканираните списъци от гласуването извън страната.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева в тази точка.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, предлагам да изпратим писмо
до постоянния секретар на Министерството на външните работи с
копие до заместник-председателя на Работна група „Избори“, с
което да ги уведомим, че във връзка с назначените състави на
секционните избирателни комисии извън страната изпращаме в
електронен вид издадените удостоверения на назначените членове
като обърнем внимание, че за 33 от членовете на СИК, Централната
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избирателна комисия не разполага с техните ЕГН-та, поради което
списъкът се изпраща без тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стойчева?
Подлагам на гласуване изпращането на това писмо до
постоянния секретар на Министерството на външните работи.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева и Цветозар Томов); против – 2 (Георги Баханов и
Йорданка Ганчева).
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Не разбирам смисъла на
предложеното и това писмо до Министерството на външните работи,
защото удостоверенията за членовете на СИК извън страната се
изпращат, за да послужат за удостоверяването им, а на по-късен
етап, вероятно за заплащането. Още повече от доклада стана ясно, че
Централната избирателна комисия не разполага с ЕГН-та на
определена бройка членове на секционните избирателни комисии
извън страната, което буди недоумение в мен и поражда въпроса: те,
след като са били предмет на наше решение, как са назначени?
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към точка трета: Машинно гласуване. Заповядайте,
господин Войнов.
Точка 3. Машинно гласуване.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01336/1 от 15 юли 2021 г. от Министерството на външните работи и с
него ни изпращат две грами от посолствата в Копенхаген и Берлин.
И в двете грами става дума, че са получили след изборния ден
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куфари с машини, които не са пломбирани. И в двата случая са се
свързали за съдействие към техниците, които след разговор със
„Сиела Норма“ АД, са заявили, че техническите лица не следва да
указват съдействие във връзка с транспортирането на машините. От
посолствата поставят въпрос за указание относно поставянето на
пломби.
Във връзка с това писмо предлагам да изпратим писмо до
Министерството на външните работи, в което да ги уведомим, че
всички непломбирани куфари със специализирани устройства за
машинно гласуване(СУЕМГ) следва да бъдат пломбирани с налични
пломби, след което тези куфари да бъдат описани, като за всеки
куфар да се посочи номерът на избирателната секция,
идентификационният номер на машината и номерът на поставената
пломба, след което ги молим да ни изпратят списъците с всички
допълнително пломбирани куфари.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Войнов има ли въпроси?
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева,); против
– 3 (Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Красимир Ципов).
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Гласувах „против“ това предложение
на колегата Войнов, защото не смятам, че Министерството на
външните работи трябва да се занимава с пломбиране на така
наречените куфари, които не били машини и че трябва според мен
да изясним въпроса какво са правили тези куфари, които не са
представлявали машини за гласуване в дипломатическите и
консулските представителства.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов, за друг доклад.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-01227/4 от 15 юли 2021 г. Писмото е отново от Министерството на
външните работи, с което ни информират, че са изготвили
транспортен план, като, първо, Министерството на външните работи
чрез собствени транспортни средства ще достави оформените като
дипломатическо карго от дипломатическото или консулското
представителство до определения от нас склад 307 броя СУЕМГ в
срок да 26 юли, а останалите 114 броя чрез въздушно
дипломатическо карго ще бъдат доставени до определения склад
също в срок до 26 юли. В този аспект очакват от нас в спешен
порядък, но не по-късно от 16 юли, да бъдат информирани за
определеното лице за контакт, което да получи специализираните
устройства. Посочен е телефон за връзка и имейл. Молят също така
да бъде предоставена и формата на приемо-предавателния протокол,
с който устройствата ще бъдат предадени от Министерството на
външните работи.
Очевидно, че до 26 юли 2021 г. машините трябва да бъдат
доставени пак в склада, в който в момента се намират. Поставя се
въпросът кой от страна на Централната избирателна комисия ще
получи машините. Предлагам това да бъде комисия от няколко
членове на Централната избирателна комисия, но в момента нямам
готовност да посоча имена. Предлагам това писмо за запознаване и
да бъде обсъдено на работна група.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02-196/08.07.2021 г. от
Областната дирекция на МВР – Велико Търново, във връзка с
извършена проверка. Искат да им предоставим разпечатки от
кореспонденцията, свързана с кандидатските листи в Четвърти
многомандатен изборен район от изборите за народни представители
на 4 април 2021 г. След като събрах исканата кореспонденция,
предлагам да изпратим писмо до Областната дирекция на МВР –
Велико Търново, с което да им изпратим исканата кореспонденция.
Писмото е качено в моя папка.
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Предлагам да им изпратим писмо от „Сиела Норма“ АД с
вх. № ЦИК-06-6-134/18.03.2021 г.; писмо от „Информационно
обслужване“ АД със съответния номер; писмо от „Информационно
обслужване“ АД до Централната избирателна комисия и писмо до
„Сиела Норма“ – последното, с което им изпращаме листите.
Всичките писма са в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Войнов?
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева,); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с наше писмо
до всички Районни избирателни комисии, с което поискахме да ни
предоставят информация за дефектиралите машини в изборния ден,
вече са получени писма от доста РИК-ове. Част от тях са качени в
папка „Писма до РИК“ в отговор на НС-15-686. Предлагам всички
писма да бъдат събирани в тази папка и след като бъдат събрани
всичките и бъдат обобщени от администрацията, тогава ще ви ги
докладвам за обобщена информация. На този етап ви докладвам за
запознаване.
Възложено е на администрацията – днес трябва да приключи
обобщаването на получените сигнали в Централната избирателна
комисия във връзка с дефектирали машини и след това същите хора
ще обобщят и тези писма.
Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с вх. № НС-04-02226/13.07.2021 г. от Столична дирекция на Министерството на
вътрешните работи във връзка с извършена проверка. Искат да им
предоставим следната информация: първо, постъпвало ли е в
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Централната избирателна комисия писмо от ОИК – Благоевград, с
техен входящ номер; извършена ли е проверка по същия и какво е
установено в хода ѝ; определено ли е лицето В.
П.
за
техник, отговарящ за техническото осигуряване на машинното
гласуване на проведените частични избори за кмет и общински
съветници в Благоевград; по какъв начин е бил определен; кога, от
кого и с какъв акт, и какви документи е подал в Централната
избирателна комисия по повод определянето му за техник. Да
приложим заверени копия от същите.
Предлагам да изпратим писмо до началника на СДВР, в което
да го уведомим, че в Централната избирателна комисия не е
постъпвал сигнал от ОИК – Благоевград, с техен вх. № 691-2 от
24 юни 2021 г. и че Централната избирателна комисия не определя
лицата, които обслужват СУЕМГ, а съгласно Договор № 19 от
18 юни 2021 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела
Норма“ АД задължение на „Сиела Норма“ АД е да осигури
необходимия брой техници за периода преди изборния ден, до един
ден след изборния ден.
Предлагам писмо с такова съдържание, което е качено в моя
папка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Коментари по предложението да се изпрати писмо на Областна
дирекция на МВР?
Който е съгласен да изпратим писмо със съдържанието, което
предложи господин Войнов, моля да гласува.
Режим на гласуване на протоколно решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия
Стойчева); против – няма.
Имате ли други доклади? Заповядайте.
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ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви шест
писма от Министерството на вътрешните работи: вх. № НС-04-02224; НС-04-02-224/1 НС-04-02-224/2; НС-04-02-224/3; НС-04-02224/4 от 13 юли 2021 г., като последното е с вх. № НС-04-02234/14.07.2021 г. С тях ни уведомяват, че в началото на изборния ден
всички избирателни секции са предадени от служителите на МВР на
избирателните комисии. Също така ни уведомяват и за съпровода на
машините от склада до областните центрове и до СИК, както и
съпровода на машините след края на изборния ден до склада на
„Сиела Норма“ АД. С последното писмо ни уведомяват, че към
18,00 ч. на 12 юли 2021 г. всички СУЕМГ от страната са предадени в
логистичния център „Карго-партнер“. Докладвам тези писма за
сведение.
Докладвам ви писмо с вх. № НС-15-684/13.07.2021 г. от РИК
– Кюстендил, с което ни информират, че в два СИК-а са взели
решение за преброяване на контролните разписки и в двата СИК-а са
констатирали по едно несъответствие.
В първата секционна избирателна комисия броят на гласовете
за една партия е 89, а броят на контролните разписки е 88.
Във втората секция броят на гласовете от финалния протокол
за една партия е едно, а броят на контролните разписки е две.
Всички други числа съвпадат. Предлагам констатираните
несъответствия да се вземат предвид при анализа на произведеното
машинно гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имате думата, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: В отделна папка, и това е неизпълнение
на договор по отношение на софтуера. Абсолютно неточно
изпълнение! Не може да има разлика между софтуер и разпечатка.
Всичките в отделна папка за насрещни възражения.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Госпожо Солакова, имате думата.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: РИК – Кюстендил, бяха първите,
които ни съобщиха за това разминаване и ги помолихме да ни
изпратят това писмо още в деня, в който ги приемахме. В Стара
Загора обаче има много такива.
От всички районни избирателни комисии при приемането на
документите съм подготвила цял комплект за господин Войнов и ще
му ги предам. В РИК – Стара Загора, ще видите, разминаванията са
до четири гласа – вчера при анализа на несъответствията, и господин
Димитров имаше възможност да се убеди в това. Абсолютно
неизпълнение е, да и е във връзка със софтуерна грешка. По друг
начин не мога да го квалифицирам в момента.
Господин Войнов, имайте предвид, че има копие на решение
на РИК-ове, копие на констативни протоколи на СИК-ове, които ние
сме преснимали в хода на приемането на документите от РИК, за да
може да Ви ги предоставим за тази специална папка.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Имате думата, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря на колегата Солакова. Съгласен
съм и с това, което господин Чаушев предложи. Аз също в моето
изложение казах, че трябва да се имат предвид всички тези работи
при анализа, но и при отчитането на работата, изпълнението на
договора със „Сиела Норма“ АД, така че ще бъдат окомплектовани и
описани всички такива забелязани несъответствия.
В тази връзка ми позволете да ви докладвам още една жалба с
вх. № НС-15-685/13.07.2021 г. от С.
Г.
, който твърди,
че в секция № 11 в район Овча Купел е гласувал за дадена партия и
кандидат, като в контролната разписка коректно е отбелязан гласът
му, а в публикувания протокол на СИК преференцията не е отчетена.
Моли да бъде извършена проверка и отразяването на
преференциалния вот да бъде коректно попълнен.
Във връзка с изпратеното писмо си направих труда все пак да
проверя в тази секция. В избирателния списък, който е публикуван
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на сайта на Столичната община, не фигурира лице на име С.
Г.
, но все пак това нищо не означава. Възможно е неговото
твърдение да е вярно, така че този сигнал също предлагам да бъде
приобщен към всички сигнали, за които стана дума и в предишния
доклад.
Следват три писма относно преброяване на контролните
разписки.
Първото е с вх. № НС-15-674/11.07.2021 г. от РИК – Добрич,
с което ни уведомяват, че в една от избраните секции няма да се
извърши преброяване, тъй като по решение на Централната
избирателна комисия са преминали към гласуване с хартиени
бюлетини.
Второто писмо е с вх. № НС-15-676/11.07.2021 г. от РИК – 16,
Пловдив, с което ни уведомяват, че в СИК № 57 в Район „Тракия“
председателят на СИК е отказал да приеме документите, защото са
му предадени в 19,40 ч. – 40 минути след обявения с решението на
Централната избирателна комисия час.
Третото писмо с вх. № НС-15-683 също е от РИК – 16,
Пловдив. С него ни уведомяват, че в Район „Централен“ са посетили
девет секционни избирателни комисии, за да им дадат протоколи КР,
но секциите са били посетени между 20,30 ч. и 21,15 ч. и секциите
били вече заключени. Според мен това е закъснение на РИК за
предаване на тези протоколи. Поради това е явно, че в тези секции
не са преброени контролните разписки по решение на Централната
избирателна комисия. Докладвам ви тези писма за сведение.
Докладвам писмо с вх. № НС-23-629/12.07.2021 г. Това е
искане от СИК № 6 в Район „Изгрев“, които искат да им се плати
допълнително броенето на разписките по решение на Централната
избирателна комисия. Тъй като още в изборния ден Централната
избирателна комисия взе решение за допълнително заплащане на
тези секционни избирателни комисии, докладвам писмото за
сведение.
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Докладвам две писма с вх. № НС-15-630 от кмета на Якоруда
и НС-15-609/1 от община Белица. И двете писма сигнализират, че не
са предвидени машини за две секции, в които според кмета на
Якоруда трябва да има машинно гласуване, а също така от Белица ни
уведомяват, че в две секции с над 300 избиратели би следвало да се
предвидят машини. За подобни секции става въпрос и в предишни
писма. Докладвам ви ги за сведение.
Две писма с вх. № НС-04-02-209/10.07.2021 г. от МВР и
писмо с вх. № НС-04-01-430-2 от Министерството на външните
работи.
От Министерството на вътрешните работи ни уведомяват, че
няма данни за предоставените им от „Информационно обслужване“
АД лица за проверка, тоест всичките отговарят на изискванията.
От Министерството на външните работи ни уведомяват, че са
получили допълнителни данни за техници от „Сиела Норма“ АД,
които ще извършват дейности по инсталация и поддръжка на
машините. Докладвам ви ги за сведение.
Едно писмо с вх. № НС-22-23-88 от Е.
К.
, който
твърди, че бюлетината за гласуване, която е одобрила Централната
избирателна комисия, е незаконосъобразна и е много скъпа. Освен
това не му харесва изразът „не подкрепям никого“. Предлагам да
остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Благодаря,
господин Войнов.
Колеги, предлагам ви нова точка в дневния ред 1а, тъй като
съм готова и с другия проект на решение относно обявяване на
избраните народни представители, за да може заедно да приемем
решенията за списък А и списък Б и имената на избраните и тези,
които са избрани в два района, да им дадем срок, в който да обявят в
кой район желаят да останат избрани.
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Подлагам на гласуване за допълване на дневния ред с точка
1а „Проект на решение относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и шестото народно събрание“.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев и Севинч Солакова)
против – няма.
Колеги, сега преминаваме към точка четвърта: Доклади по
дела, жалби и сигнали. Първи докладчик е господин Ципов.
Точка 4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, в моя папка от 13 юли 2021 г.
ще видите папка „Сигнал БНТ“ и проект № 479 с вх. № С-109/
11.07.2021 г., постъпил по електронна поща в Централната
избирателна комисия. Това всъщност е препратен сигнал от Първо
РУ на СДВР, подаден на тел. 112 затова, че в изборния ден
журналистът Георги Любенов в своето предаване по Българската
национална телевизия е провел агитация срещу определени
политически лица.
След като Централната избирателна комисия извърши
проверка на публикувания на интернет страницата на БНТ
видеозапис от предаването на Георги Любенов, излъчено на 11 юли
2021 г. от 9,00 ч. до 12,00 ч. не констатира думи, изрази и действия и
други, представляващи призив за подкрепа или за неподкрепа на
кандидат, партия или коалиция или инициативен комитет в участие
в изборите, извършени от водещия на предаването, излъчено в
изборния ден на 11 юли 2021 г. по БНТ. Тези думи, изрази, действия
и други не могат да се квалифицират като предизборна агитация по
смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния
кодекс.
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Централната избирателна комисия не констатира нарушения
на правилата за провеждане на изборната агитация. С оглед на
изложеното предлагам на вниманието ви следното Решение: не
установява нарушение на изискванията на Изборния кодекс за
извършена предизборна агитация от господин Георги Любенов в
предаването „Денят започва с Георги Любенов“, излъчено в
изборния ден 11 юли 2021 г. от 9,00 до 12,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по проект
479, докладван от колегата Ципов, имате ли въпроси или
предложения?
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на решение.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев и Севинч Солакова);
против – няма.
Решението е № 472-НС/15.07.2021 г.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам ви за сведение няколко
постъпили сигнала. Първият е с вх. № НС-15-620/10.07.2021 г. от
РИК – 24, с което ни препращат по компетентност докладна записка
със съответния номер на Първо РПУ на СДВР, както и получен по
имейл сигнал с вх. № НС-04-02-213/10.07.2021 г. И двата сигнала са
идентични и касаят, че в популярната игра „Тривиадор“, която се
играе на мобилни устройства, и със съответната операционна
система излиза предизборна агитация в изборния ден на Гражданска
платформа „Българско лято“ с № 15, за което са подадени
съответните сигнали и е изготвена докладна записка от Първо РПУ
към РИК – 24, а РИК – 24, е препратила сигнала и докладната
записка на Централната избирателна комисия със съответните
входящи номера, които ви докладвах. Тъй като популярни игри,
които се играят на мобилни устройства със съответните
операционни системи, не могат да бъдат възприети по смисъла на
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т. 15 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, като
медийни услуги или пък, че може да бъде извършена в тях
предизборна агитация, предлагам докладът да остане за сведение.
Имам и още един доклад. Постъпил е сигнал до РИК –
Пловдив, след което РИК е приела решение да предостави сигнала
на Централната избирателна комисия за предприемане на
съответните действия. Става дума за сигнал, постъпил в изборния
ден, по което РИК – Пловдив, е приела Решение № 139/11.07.2021 г.,
с което да изпрати сигнала на вниманието на Централната
избирателна комисия. Сигналът касае, че в секция в град Пловдив не
е проработило СУЕМГ, като съответно Централната избирателна
комисия със свое решение, което прие в първата половина на
изборния ден, е уведомила и съответната РИК – 16, затова, че на
основание чл. 269 съответната секция, за която става дума в сигнала,
следва да премине към гласуване с хартиена бюлетина. Докладвам
този сигнал за сведение. Това е последният ми доклад в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Заповядайте, колега Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Има доста изостанали във времето
преписки. Първата преписка, с която започвам, е за сведение. Молба
от Ф.
Ф.
от 7 юли 2021 г. с вх. № НС-22-23-39/
10.07.2021 г.
Става въпрос за сигнал, че след като е бил назначен за
секретар в СИК № 17 в Двадесет и четвърти многомандатен изборен
район, всъщност е заменен. Опитал се е да алармира всички – РИК,
дори е написал писмо до министъра на вътрешните работи. Бил е
номинация на „Изправи се! Мутри вън!“ Заменен е с някаква
госпожа и протестира. Докладвам ви го за сведение.
Следващата преписка е сигнал от К.
Д.
с
вх. № НС-22-23-71/13.07.2021 г., в която се обръща към нас с молба
да бъдат проверени данните за изборния резултат на ДПС от
Молдова. Тя е била по работа в Молдова, там е гласувала и твърди –
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сравнявайки резултатите от април и сега, е установила, че гласовете
от два са нараснали на 465. Докладвам ви го също за сведение. Към
този момент нямаме как да установим какво се е случило.
Следващият сигнал е с вх. № НС-04-02-215/10.07.2021 г.
Ситуационният център на МВР ни е сигнализирал, че има
нарушения в деня за размисъл, но тъй като се отнася за профил във
фейсбук, предлагам да го резолираме „без разглеждане“.
Докладвам ви жалба с вх. № НС-15-619/10.07.2021 г. Едно
познато лице – Н.
Б.
, ни се жалва от това – изпратил е
снимка, че в Музикалната академия, 129 СОУ в Двадесет и четвърти
многомандатен изборен район е имало бюлетини, които са извън
запечатаните кашони. Очевидно, те са извън, но не е ясно кога са се
намерили извън кашоните. Не вярвам да е имало проблем, но ви го
съобщавам за сведение.
Продължаваме със сигнал от Столична община Илинден.
Преписката е с вх. № НС-07-75/09.07.2021 г. Писмо от служителите
в Столичен район Илинден, става въпрос за общината. Всички те се
оплакват от поведението на господин Лалов, който е общински
съветник. Адресат е Елен Герджиков, председател на Столичния
общински съвет. Правил е агитация, той е известен с не много
елегантния си език и предполагам, че това е предизвикало
написването на това писмо. То обаче е в копие до нас. Докладвам го
за сведение.
Докладвам ви още една преписка, получена от Ю.
Д.
, с вх. № С-41/11.07.2021 г. подобно на това, което беше
докладвано. Госпожа Д.
съобщава, че по БНТ 1 тече агитация
за негласуване откровено срещу определени коалиции и моли за
нашата незабавна реакция. Предполагам, че се отнася за
предаването, за което вече писахме писмо. Предлагам да остане за
сведение.
Това са петте преписки, които докладвах по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
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Следващият докладчик в тази точка е госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, ще представя на Вашето
внимание и няколко сигнала, които са от членове на секционни
избирателни комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, нямаме
кворум. Моля някой от членовете на Централната избирателна
комисия да влезе в залата, тъй като сме само седем.
Колеги, обявявам почивка 20 минути. Заседанието ще
продължи в 15,20 ч.
(След почивката)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
Преди почивката бяхме в точка четвърта „Доклади по дела, жалби
и сигнали“.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, сигналите са от Галина Пенчева, член на секционна
избирателна комисия в град Добрич; Красислава Благоева – член на
секционна избирателна комисия в Двадесет и пети многомандатен
изборен район – Люлин; Спас Василев – член на секционна
избирателна комисия в град Кюстендил, са постъпили оплаквания
относно графика за предаване на изборни книжа относно
организирането на транспорта за членовете на СИК. Предлагам да
препратим по компетентност тези сигнали до кметовете на
съответните общини и райони с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Стойчева.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
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Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар Томов);
против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: От ситуационния център на
Министерството на вътрешните работи сме получили сигнал за
агитация и реклама на партии в деня за размисъл, като доказателства
са фейсбук страници, поради което предлагам този сигнал да остане
без разглеждане. И вх. № НС-22-14-99-5 и НС-22-14-99-6 също да
останат за сведение на Комисията. Приключих с моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точка
четвърта господин Георгиев е следващият докладчик.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Най-напред докладвам жалба с
вх. № НС-15-681/11.07.2021 г., постъпила с придружени снимки от
госпожа Цветелина Пенева от следизборната нощ. Тя е регистриран
наблюдател, представляваща сдружението „Демокрация и
законност“. Предлагам да остане без разглеждане поради отпаднал
правен интерес. Иначе е поискано съдействие относно
осигуряването на пряка видимост. Предлагам с протоколно решение
този сигнал да остане без разглеждане поради отпаднал правен
интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По доклада на
господин Георгиев има ли друго предложение?
Колеги, подлагам на гласуване неговото предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Любомир Гаврилов Севинч Солакова, Силвия Стойчева и
Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Отново в папка от 13 юли 2021 г. с
вх. № НС-29-23-67 са приложени снимки с въпроси от регистриран
наблюдател – господин Н.
Б.
, по повод негови
твърдения, придружени със снимки също от Изчислителния пункт.
Тъй като писмото е копирано и до РИК – 24, София, междувременно
са пристигнали два отговора от РИК – 24, тъй като са продължили
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кореспонденцията. Общо взето от името на РИК – 24, му е
отговорено, така че предлагам цялата преписка да остане за
сведение. Входящите номера са НС-15-687/14.07.2021 г. и НС-22-2394/15.07.2021 г., в които е отговорено на господин Б.
относно
снимката от коя дата и по кое време е правена. Предлагам цялата
тази преписка да остане за сведение.
Имам за сведение с вх. № НС-22-23-68/13.07.2021 г. също от
господин Б.
снимки на част от членовете и председателя на
РИК – 24, с копие до столичната РЗИ по отношение на това, че
председателят е сниман без маска. Това остава също за сведение.
Последното, което имам да докладвам, е записано като жалба,
но според мен не е жалба. Това е писмо с вх. № НС-04-116 от
господин В.
Б.
, който е настанен в ареста във Видин,
първоначално за 72 часа. В момента той е завел искова молба чрез
съответната Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Видин
и е препратено писмото, в което и Централната избирателна комисия
е страна по неговата искова молба относно това, че не е могъл да
упражни правото си на глас. Предлагам това писмо да остане за
сведение и ако трябва, да се върне на съответната Районна служба
във Видин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагате да остане
за сведение, нали така?
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Той ни е уведомил с копие, че
завежда искова жалба до Централната избирателна комисия
включително за сума пари. Това предлагам по тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли други
доклади?
Колеги, връщаме се към точки 1. Проект на решение относно
обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс
и точка 1а. Проект на решение относно обявяване на избраните
народни представители.
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Точка 1. Проект на решение относно обявяване списък А и
списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.
В папка с мои инициали от днешна дата ви докладвам проект
на решение под № 491 относно обявяване списък А и списък Б по
чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс.
С наше Решение № 471 от 14 юли 2021 г. в раздел VII сме
отделили предпочитанията, получени от всеки един от кандидатите
за народни представители по многомандатни изборни райони и по
кандидатски листи. Като съобразим броя на предпочитанията на
всеки от кандидатите и взетите във вчерашния ден Решение № 467;
Решение № 468; Решение № 469 и Решение № 470, с които взехме
решение да не бъдат обявявани за избрани посочените в решението
кандидати въз основа на подадени от тях заявления, ви предлагам да
вземем решение на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 1, чл. 298
от Изборния кодекс, раздел VII от наше Решение № 471 и решения
№№ 467; 468; 469 и 470, а именно Централната избирателна комисия
подрежда кандидатите за народни представители според броя на
получените предпочитания, преференциите в списък А и списък Б
поотделно за всяка листа и за всеки изборен район съгласно
приложението, както и че обявява списък А и списък Б по
кандидатски листи на парти и коалиции по изборни райони по
чл. 298, ал. 3 съгласно приложението.
Приложението е със същия номер към проекта на решение.
Можете да се запознаете подробно с приложението, в което, когато
бъде обявено, естествено, няма да фигурират единните граждански
номера, които виждате сега в приложението. В този вид ще се ползва
за Централната избирателна комисия.
Имате ли въпроси по направения от мен доклад?
Колеги, малко време за запознаване.
Колеги, подлагам на гласуване така представения от мен
проект на решение относно обявяване на списък А и списък Б по
чл. 298, ал. 3 ведно с приложението към него.
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Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
1 (Цветозар Томов).
Решението е № 473-НС/15.07.2021 г.
Следващият проект на решение е по т. 1а от дневния ред:
Проект на решение относно обявяване състава на народните
представители в Четиридесет и шестото народно събрание,
Проектът, който докладвам, също е в моя папка под № 492
относно обявяване на избраните народни представители в
Четиридесет и шестото народно събрание.
Колеги, виждате в проекта на решение освен правните
основания, които са изписани, в т. 1, ви предлагам да обявим за
избрани за народни представители в Четиридесет и шестото народно
събрание по избор на райони и кандидатски листи. В табличен вид
са представени кандидатите, които да бъдат обявени за избрани в
съответните изборни райони и предложени от съответната
политическа сила, както са отбелязани техните имена, ЕГН-та и
получените преференции. Там, където виждате „чертичка“ в
колоната с преференции, всъщност е отбелязано така, защото тези
кандидати не са достигнали процента преференциален праг, за да
бъде отбелязан тук, но той фигурира в приложението към решението
от снощи, където обявихме получените от всеки кандидат
предпочитания или преференции.
В т. 2 от този проект ви предлагам да обявим кандидатите,
избрани в два изборни района. В тази таблица виждате 28 кандидати,
които са избрани в два изборни района, като са посочени и
съответните райони. Кандидатите за народни представители,
избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в
еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната
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избирателна комисия в коя листа желаят да останат избрани, като
еднодневният срок започва да тече от второто поред публикуване на
решението на ЦИК на интернет страницата ни и в бюлетина на
Българската телеграфна агенция.
Заявлението трябва да е в писмена форма, саморъчно
подписано и да постъпи в Централната избирателна комисия в срока
по т. 3 в проекта – еднодневният срок. В случай, че кандидатът не
подаде такова заявление, Централната избирателна комисия го
обявява за избран от района, в който първо е регистриран като
кандидат за народен представител. Поредността се определя от
датата и часа на публикуване на интернет страницата на РИК, на
решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“. Към това
решение няма приложение, защото всичко е изписано в самото
решение. Това е моят доклад.
Колеги, малко време за запознаване с този проект на
решение.
Подлагам на гласуване проекта на решение относно
обявяване състава на народните представители в Четиридесет и
шестото народно събрание.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против –
1 (Цветозар Томов).
Решението е № 474-НС/15.07.2021 г.
Във връзка с приетото решение предлагам – може да се
запознаете с текста в моя папка – съобщение, което да публикуваме
на интернет страницата на Централната избирателна комисия във
връзка с еднодневния срок, в който кандидатите, избрани в два
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района, трябва да заявят пред Централната избирателна комисия в
коя листа желаят да останат избрани.
Моля да одобрим публикуването на такова съобщение с
протоколно решение.
Процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Връщаме се към точка четвърта: „Доклади по дела, жалби и
сигнали“.
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам ви, постъпило по
електронната поща с вх. № НС-09-73/10.07.2021 г. от Районна
прокуратура – Самоков, постановление, с което изпращат
материалите по прокурорска преписка № 638/2021 г. по описа на
Районна прокуратура – Самоков, на Централната избирателна
комисия по компетентност. В постановлението е описано, че
Районна прокуратура – Самоков, следва да бъде уведомена за
предприетите действия от страна на Централната избирателна
комисия и за резултатите от тях.
На 14.07.2021 г. е пристигнал оригиналът на постановлението
в Централната избирателна комисия по прокурорската преписка
№ 638/2021 г., ведно с преписката към тази прокурорска преписка.
Ще ви зачета само няколко изречения, за да аргументирам искането,
което ще направя след малко. Преписката е образувана по повод
получени материали от РПУ – Самоков, а именно преписка с техен
регистрационен номер на посоченото полицейско управление.
След като прокурорът се запознава с преписката, установява,
че на 10 юли 2021 г. Х.
Б.
А.
е слушал БГ
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радио на територията на град Самоков. Около 11,30 ч. е чул реклама,
съдържаща предизборна агитация и насърчаваща гласуване за
политическа партия с бюлетина № 23. А.
подал сигнал в
Областна дирекция на МВР – София. Същият е отказал да даде
каквото и да е описно сведение и да посети сградата на РПУ –
Самоков. При проведената с него беседа е заявил, че е изпълнил
гражданския си дълг. Предвид изложеното прокурорът счита, че не
са налице данни за извършено престъпление от общ характер, а
именно престъпление по чл. 167 и следващите от Наказателния
кодекс на територията на град Самоков.
В материалите по проектите се съдържат данни за евентуално
извършено нарушение на Изборния кодекс и същата следва да бъде
изпратена в Централната избирателна комисия по компетентност. С
оглед на изложеното, на основание чл. 179 от НПК прокурорът при
Районна прокуратура – Самоков, е постановил, както казах преди
малко, че изпраща материалите по прокурорска преписка
№ 638/2021 г. по описа на Районна прокуратура – Самоков, на
Централната избирателна комисия по компетентност и Районна
прокуратура – Самоков, да бъде уведомена за предприетите
действия от страна на ЦИК и за резултатите от тях.
Както ви казах, изпратена е докладната записка до началника
на РПУ – Самоков, както и докладната записка от служителя от
районното управление, който е получил по телефона този сигнал.
Уважаеми колеги, с оглед на това, че не е приложен
материал, доказващ твърдяното от сигналоподателя – господин
А.
, предлагам да изискаме от СЕМ да ни представи запис
от програмата на БГ радио, което се излъчва на територията на град
Самоков в периода от 11, 00 ч. до 12,00 ч., тъй като твърдението е, че
около 11,30 ч. е чул рекламата, съдържаща предизборна агитация,
насърчаваща гласуване за политическа партия.
С оглед установяване на евентуално нарушение и
предприемане на необходимите действия, както е постановено в
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постановлението на Районна прокуратура – Самоков, това е
предложението ми към настоящия етап. Не знам дали да се изиска от
самото БГ радио или от СЕМ да ни изпрати запис от въпросната дата
– 10 юли 2021 г. След като Централната избирателна комисия се
запознае с този звуков файл, евентуално тогава мога да предложа и
проект на решение, с което да установим или не нарушение на
забраната за предизборна агитация в деня за размисъл. Благодаря ви.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Баханов, предложението Ви е да изпратим писмо до СЕМ,
така ли? Това е протоколно решение.
Колеги, подлагам на гласуване предложението за това
протоколно решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Можем да преминем към точка шеста „Доклади по
административни преписки“. Заповядайте, госпожо Солакова.
Точка 6. Доклади по административни преписки.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, във връзка с
корекция на бюджета са подготвени документите в изпълнение на
чл. 2 от ПМС № 218 от 7 юли 2021 г., с което са одобрени
допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия за обезпечаване на плащането по всички договори,
свързани с осигуряването на машинното гласуване.
Постановлението на Министерския съвет е обнародвано в
„Държавен вестник“ (бр. 58 от 13 юли 2021 г.). Представена е
докладна с вх. № ЦИК-09-279 от 13 юли 2021 г. Предлагам ви да
одобрим корекцията по бюджета на Централната избирателна
комисия със средствата, предвидени по постановлението и както го
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виждате в приложението – председателят да извърши корекцията, за
което да уведоми министъра на финансите с писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във връзка с писмо от
Министерството на вътрешните работи, Столична дирекция на МВР
с вх. № НС-04-02-227/13.07.20201 г. затова, че в сградата на
Народното събрание се охранява от служители на Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ при МВР,
допълнително от страна на СДВР чрез екипи на отдел
„Специализирани полицейски сили“ и „Пътна полиция“ е създадена
цялостна организация за обезпечаване на обществения ред и
безопасността на движението в прилежащата територия около
сградата в срока, който е посочено в наше писмо НС-04-02-169/
24.06.2021 г. В тази връзка ви предлагам с приключването на
последните дейности в изчислителния пункт на Централната
избирателна комисия да изпратим писмо, за да уведомим за
приключването на мероприятията с оглед свалянето на охраната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Солакова.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам ви докладна с вх. № ЦИК09-277/13.07.2021 г. относно отчитане на извършените дейности по
граждански Договор № 186 от 2 юли 2021 г. на С.
Т.
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Р.
за подпомагане на Централната избирателна комисия.
Представен е отчет по изпълнението на договора, приложен към тази
докладна записка с необходимата декларация. Предлагам ви
Централната избирателна комисия да приеме изпълнението на
работата по така представения отчет по граждански Договор № 186
и да се извърши плащането съгласно договора. Средствата по плансметката са по § 02-02.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване одобряването на работата на господин Русинов и
изплащане на възнаграждението, определено в договора и при
условията, посочени в него.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия постъпи окончателен констативен протокол с вх. № НС-2672/12.07.2021 г. от Печатницата на БНБ в два екземпляра с
приложени всички документи, които са изискуеми по договора,
сключен между Централната избирателна комисия и Печатницата на
БНБ по т. 3.10. В тази връзка цялата документация е предоставена на
служителите, които отговарят по изпълнението на този договор.
Представено е становище НС-26-73/14.07.2021 г. от Н.
Ж.
– главен юрисконсулт и Г.
М.
– главен
счетоводител в дирекция „Администрация“. Виждате подробно
становище, изложено по изпълнението на договора. Прегледани са
всички документи, които са представени от Печатницата на БНБ.
Предлагам ви, както е направено предложението, да се
подпише представеният от Печатницата на БНБ окончателен
констативен протокол, като плащането ще се извърши след
представяне на фактура и доказателства, че Печатница на БНБ АД е
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заплатила на подизпълнителите „Демакс“ АД и „Демакс ДИ ПИ АЙ“
АД за изпълнените от тях дейности по сключените договори с тях.
Предлагам ви да приемем и одобрим така направеното
предложение – да упълномощим председателя да подпише
окончателния констативен протокол и единият екземпляр да бъде
върнат на Печатницата на БНБ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Солакова.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: По електронната поща с вх. № НС10-325/14.07.2021 г. е постъпило запитване от А.
Р.
относно субсидията на ПП Гражданска платформа „Българско лято“.
Приложени са сканирани екземпляри на пълномощно, нотариално
заверено. Тъй като става въпрос, свързан с държавната субсидия по
Закона за политическите партии, държавната субсидия се предвижда
по бюджета на Министерството на правосъдието. Министърът на
правосъдието определя документите, които трябва да се представят
от политическите партии и коалиции, които имат право да получават
държавна субсидия. Условията и редът са уредени в Закона за
политическите партии. Предлагам ви да изпратим писмо до
министъра на правосъдието с копие до ПП Гражданска платформа
„Българско лято“ на имейла, от който сме получили това писмо по
компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване предложението за препращане по компетентност.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, уведомявам ви, че утре ще
бъдат върнати протоколите, които повторно бяха въведени в
изчислителния пункт на Централната избирателна комисия от
14,00 ч. За сведение ви докладвам обобщена справка за липсващи
смарткарти и флаш памети, предадени от РИК-ове. Справката
сигурно не е точна с оглед на времето, в което трябваше да приемем
всички документи, независимо от положените усилия и създадената
организация по преброяването на тези карти. Както знаете, на 27
РИК-ове бяха приети документите в рамките на 12 юли, за 13 юли
бяха останали само четири РИК-а. Това наложи в много кратък срок
страшно много документи да бъдат обработени.
Справката е във вътрешната мрежа, предполагам, че е във
вчерашна папка. Отразява документално по приемо-предавателните
протоколи и пак казвам, смятам, че тази бройка е приблизителна, но
все пак имаме една обобщена такава справка.
РИК – 17, Пловдивски предостави тези флаш памети и
смарткарти. В приемо-предавателния протокол това е отразено, само
че нямаше възможност той да се подпише. Ние с госпожа Ганчева
оформихме протокола. Само ви предлагам с протоколно решение да
одобрим изпращането на сканиран протокол по електронната поща
на РИК – 17, Пловдивски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението да изпратим на РИК – 17, сканирания
протокол.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, имаме писмо по
електронната поща от председател на СИК – Враца. В писмото се
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изразява становище да се изплати по банков път възнаграждението
на председател на СИК, тъй като работи в друг град и трябва да си
вземе отпуск за получаването му. Предлагам ви да изпратим това
писмо до кмета на Община Враца с копие до лицето. Да се изпрати
по компетентност, но да изразим становище, че според нас няма
пречка възнаграждението на член на СИК да бъде изплатено по
банкова сметка, предоставена от самия член.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението да изпратим писмото до кмета на
Община Враца с копие до лицето.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, започнахме да получаваме
писма от кметовете на общини за отворени помещения в изпълнение
на наше решение за прибиране на документите от секционните
избирателни комисии от произведените избори. Моля за протоколно
решение тези писма да бъдат класирани в отделен класьор и
справката да бъде обобщена и публикувана във вътрешната мрежа за
сведение на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване приемане на протоколно решение, с което да одобрим
този ред.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Колеги, продължаваме със следващия докладчик по точка
шеста.
Господин Димитров, заповядайте.
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ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Имаме преписка с вх. № ЧМИ-08-30/08.07.2021 г. С писмо
„Информационно обслужване“ АД ни уведомява, че в изпълнение на
Договор № 8 от 13.06.2020 г. те са ни изпратили отчетните
документи, че са извършили дейността по отчитане на изборните
резултати в междинните избори. Имаме седем, осем свитъка,
всичките, които имаха първи и втори тур.
Поисках становище от Н.
Ж.,
Г.
М.
и Р.
Ц.
, тъй като към писмото имаме и
диск, в който са качени всички резултати от изборите. Нека да кажа,
на електронен носител са създадени 8 папки за община Благоевград,
кметство Вресово, кметство Ракево, кметство Памидово, кметство
Ясен, Сърница, Жълти бряг и кметство Цани Гинчево. Тъй като
становището е изцяло положително, предлагам да гласуваме
решение, с което да упълномощим председателя да подпише
приемо-предавателните протоколи за работата на тези осем
изчислителни пункта. Това е моето предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров имате ли въпроси?
Ако няма, подлагам на гласуване, както беше направено.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Един малък доклад за сведение с
вх. № НС-06-486/13.07.2021 г. Златка Младенова секретар на
Община Кула ни уведомява, че определена комисия има заповед за
назначаването на тази комисия, както и протокол от нейната работа
по отваряне на помещения. Това е за сведение.

43
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря. Това ли
бяха Вашите доклади?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Две постановления на прокуратури,
които са идентични по съдържание и нарушение.
С вх. № НС-09-77/13.07.2021 г. и НС-09-77/13.07.202 г. и
двете са от прокурор Куцкова при Софийска районна прокуратура.
Във връзка с постъпили материали от Шесто РУ – МВР,
другото от Първо РУ – СДВР, след извършена проверка на подаден
сигнал от Цветанка Ангелова, председател на СИК № 67 в София, че
лице, след като е упражнило правото си на вот, е заснело с мобилния
си телефон мониторът на машината за гласуване.
Извършена е проверка, въз основа на която са снети сведения
от три лица, описани подробно с трите им имена, изпратена е
преписката с изготвена подробна докладна записка от извършилия
проверката служител и е установено, че въпросното лице е отишло
да гласува на провежданите избори в 52 ОУ „Цанко Церковски“.
След като е упражнил правото си на глас чрез машинно гласуване
същият с мобилния си телефон е заснел монитора на машината за
гласуване с неговия избор, което е направил при упражняване
правото си на вот. Това му действие е било наблюдавано от
Ангелова и Тотев.
Ангелова подава сигнал на полицейския служител за
случилото се, както и уведомява РИК. Снети са сведения от
въпросното лице, което е заявило, че е направил снимката за лична
употреба за спомен с новото машинно гласуване. Категорично
твърди, че не е получавал облага, за да упражни правото си на вот
при провеждане на изборите.
Прокуратурата е установила, че няма необходимост от
извършване на допълнителни действия, тъй като не са били довели
до установяване на нова фактическа обстановка и накратко
мотивите, с което отказват да образуват досъдебно производство по

44
преписката. Следва да бъде прекратена като с постановление за
отказ да се образува наказателно производство, тъй като липсват
достатъчно данни за извършване на престъпление от общ характер.
Не са установени каквито и да било факти за предлагане или даване
на парична сума с цел упражняване на избирателно право в полза на
определен кандидат, политическа партия или коалиция. Въпреки
проведените оперативно издирвателни мероприятия не са
установени лица, които да потвърдят изнесената в сигнала
информация. Не са открити и лица, върху които е упражняван
натиск или друга противоправна дейност и не са установени каквито
и да било факти, сочещи на предлагане или даване на парична сума с
цел упражняване на избирателното право. Не са констатирани
престъпления по Глава III, раздел III от Наказателния кодекс. Няма
данни, че е изпълнен съставът на чл. 167, ал. 2 от НК, а именно, че
конкретно лице е предлагало или давало облага на някого, за да
осъществи гласуване в полза на определена партия, коалиция или
кандидат.
При така установената фактическа обстановка не са
установени обстоятелства, които да могат да бъдат преценени като
„достатъчно данни“ по смисъла на чл. 207 и чл. 211 от НП относно
наличие на деяния. На база на тази фактическа обстановка и
мотивите, които ви прочетох преди малко, прокурорът при
Софийска районна прокуратура отказва да образува досъдебно
производство по материалите. Постановлението подлежи на
обжалване по реда на чл. 213, ал. 1 и ведно с материалите по
преписката постановлението да остане на съхранение в Софийска
районна прокуратура.
Другото е абсолютно идентично, затова няма да го изчитам.
За друго лице става въпрос и за друга секция, разбира се, в друго
училище е заснел контролната разписка от извършеното от него
гласуване. Не е намерено лицето на посочения адрес, въпреки
настоятелното издирване от страна на Първо РУ – СДВР. Същите са
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мотивите, че не е съставомерно нарушението, поради което
преписката следва да бъде прекратена.
Абсолютно същите и идентични мотиви: не са установени
лица, върху които да е упражнен натиск или друга противоправна
дейност, свързана с упражняване на избирателните им права.
Отказват да образуват досъдебно производство.
Да се изпрати на Централната избирателна комисия за
сведение относно търсене по компетентност на административнонаказателна отговорност на лицата.
Уважаеми колеги, с оглед на фактите, че едното лице,
въпреки направените усилия от страна на органите на МВР да бъде
намерено и на телефонен номер, и на адрес, не е установено, считам,
че няма как Централната избирателна комисия да предприеме
действия относно установяването му, за да се ангажира неговата
административно-наказателна отговорност.
Предлагам както и за другото лице има само три имена, няма
посочен адрес и телефон, на първо място, предлагам
постановленията за отказ за образуване на досъдебно производство
да остане за сведение, тоест да не ги обжалваме, тъй като мотивите
на прокуратурата са обосновани с оглед на факта, че не е извършено
престъпление. Препращането на Централната избирателна комисия
считам, че това своевременно би следвало да се препрати на
районните избирателни комисии, които евентуално да предприемат
административно-наказателно преследване срещу лицето.
С оглед на факта, че от прокуратурата са ни изпратили по
компетентност на административно-наказателна отговорност на
нарушителите, тъй като все още съгласно Изборния кодекс РИК
действат, предлагам тези постановления да бъдат препратени на
съответните РИК, след като установим адреса на въпросните
училища, където са извършени тези нарушения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на колегата Баханов за изпращане на
съответните районни избирателни комисии.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам за сведение за предприемане
на действия за следващи избори от заместник-председател на
секционна избирателна комисия Дамян Минчев на 11 юли 2021 г. в
68 СО от квотата на „Да България“ сигнализира за нередност след
приключване на подаването на секционните избирателни протоколи
при извозването им обратно в зала Фестивална. Посочил е номера на
бусчето, наредено му е да ги остави пред община „Дружба“ 1 –
Езерото.
Въпросите са му към фирмата за извозване: каква част от
заплащането ще бъде удържано за несвършена работа. Моли в
следващите избори предвиденият бюджет за обратно извозване до
училищата е недалновидно да се пести точно от това. Заместникпредседателят на СИК моли да заприходим искането му до
деловодството и да получи официален отговор.
Тъй като е с посочени имена, телефон на лицето, предлагам
да препратим въпросният сигнал до съответната община, тъй като тя
организира логистиката, свързана с извозването на членовете
секционните избирателни комисии. Това е предложението ми с
оглед превантивна дейност за следващите избори. Предлагам да се
изпрати на Столичната община по компетентност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване предложението на господин Баханов за изпращане на
Столичната община.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева) против –
няма.
Следващ докладчик в точка шеста, господин Ципов,
заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги докладвам ви вх. № НС0-4-02228/13.07.2021 г., с което от Областната дирекция на РПУ –
Казанлък, във връзка с бързо производство под съответния номер, ни
изпращат да предоставим писмена справка кое лице изпълнява
длъжността кмет на село Асен, община Павел Баня към датата 8 юли
2021 г., както и да приложим към справката длъжностна
характеристика в заверено копие относно акта за стъпване в
длъжност.
Предлагам на вниманието ви писмо до ОИК – Павел баня, с
което да изпратим копие от това писмо на ОДМВР – Стара Загора,
по компетентност да предоставят исканата информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване така направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-04-02-229/13.07.2021 г. от ОДМВР – Бургас, Второ РУ –
Бургас, с което по досъдебно производство по съответния номер
искат от нас да извършим проверка и да предоставим следната
информация: на проведените парламентарни избори на 4 април
2021 г. упражнили ли са правото на глас лицата А.
А.
Й.
със съответното ЕГН, и К.
П.
И.
и в коя
избирателна секция.
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Предлагам на вниманието ви проекта на писмо, с което да
уведомим Областна дирекция – Бургас, че съгласно чл. 287, ал. 8 от
Изборния кодекс изборните книжа и материали се съхраняват от
общинската администрация.
С оглед на това да се обърнат към нея, като съобразят
постоянния или настоящ адрес на посочените в писмото лица,
респективно избирателната секция, където евентуално са упражнили
правото си на вот в изборите за народни представители на 4 април
2021 г.
Проведох разговор с Областната дирекция, като ги упътих
колкото може по-бързо да поискат исканата информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Ципов, имате ли въпроси?
Подлагам на гласуване изпращането на писмото, което беше
предложено.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам ви писмо от
областния управител на област Пловдив, с което изпраща по
компетентност постъпило писмо от РИК 17 – Пловдивски, с
предложение на съответните основания от Изборния кодекс да
съставим акт за административно нарушение по смисъла на
Наказателния кодекс.
В преписката има постановление за отказ да се образува
досъдебно производство по преписка на Районната прокуратура,
както и много обширна преписка за извършена проверка от РПУ на
МВР, Областна дирекция – Пловдив. Става дума за поставени
агитационни материали на места, които са в разрез със заповедта на
кмета на община Карлово.
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Предлагам на вниманието ви писмо до РИК – 17,
Пловдивски, с което да им върнем обратно материалите по цялата
преписка, за да преценят дали е необходимо да съставят акт за
установяване на административно нарушение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване предложението на господин Ципов, както беше направено.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, последно ви докладвам за
сведение постъпило писмо от Фондация „Алфа 2021“, тъй като им
изпратихме писмо по постъпил сигнал от Съвета по електронни
медии за излъчен репортаж с агитационно съдържание, в който няма
информация, че купуването и продаването на гласове е
престъпление. В писмото уведомяват Централната избирателна
комисия, че са имали софтуерен и хардуерен проблем и са взети
необходимите мерки да не се повтарят подобни случаи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в шеста
точка „Доклади по административни преписки“ госпожа Стойчева е
следващият докладчик.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпила е заповед на кмета
на община Искър относно назначаване на комисия по чл. 287, ал. 7.
Предлагам същата да бъде обобщена във вътрешната мрежа по реда,
по който преди малко госпожа Солакова предложи. Не се налага да
гласуваме това предложение.
Докладвам ви за сведение две писма от РИК – Силистра. С
вх. № НС-15-677 и вх. № НС-15-678, с които Комисията ни изпраща
техни решения, с които са се произнесли по постъпили в РИК жалби.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Госпожо Георгиева, имате ли доклад в тази точка?
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
за сведение. Получили сме с вх. № НС-06-521/13.07.2021 г. заповед
на кмета на община Бургас, с която закрива две избирателни секции:
№ 0204000338 и секция с № 0204000339, които са били разкрити в
МБАЛ „Лайф хоспитал“ ЕООД и МБАЛ „Д-р Маджуров“ в
комплекс „Зорница“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка, господин Чаушев, заповядайте.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви НС-06520/13.07.2021 г. Става въпрос, че в едно удостоверение, издадено на
основание наше Решение № 351 на назначен секретар на ОИК –
Крушари, е изписано погрешно, че е в ОИК – Каспичан. Предлагам
поправка на съответното удостоверение и предаване на
административния директор във връзка с това да се издаде
актуалното, истинското с точното местонахождение на секретаря на
ОИК, а именно ОИК – Крушари. Докладвам за сведение и
изпълнение от административния директор по съответния канален
ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Чаушев.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, в тази точка аз ще ви докладвам някои преписки.
С вх. № НС-18-34/2 от 13 юли 2021 г. госпожа Христова,
сътрудникът на представителите на Мисията на ОССЕ, ни е
предоставила доклада с предварителните констатации на български
език с уточнението, че преводът е неофициален. В моя папка от
13 юли е преводът на български. Който желае, може да се запознае,
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докато бъде предоставен официалният превод, който сме възложили
за изготвяне. Докладвам ви го за сведение.
Също така в моя папка от 9 юли 2021 г. с вх. № ЦИК-06-11172 сме получили от Държавна агенция „Електронно управление“
АД решението по чл. 213а от Изборния кодекс, с което е извършено
установяване на съответствието на машините за гласуване,
включително и софтуерната част, които бяха предмет на договора с
„Информационно обслужване“ АД, а именно допълнителните
1637 машини. Докладвам ви го за сведение.
С вх. № НС-07-79/11.07.2021 г. сме получили отговор от
Столична община във връзка с наше писмо, което изпратихме за
подадените през интернет страницата на ЦИК заявления от
избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация,
да гласуват с подвижна избирателна кутия. От Столичната община
ни уведомяват, че на територията на района, в който попадат тези
избиратели, не са определени секции за гласуване с подвижна кутия
на избиратели, поставени под задължителна карантина и
задължителна изолация. Докладвам ви го за сведение.
Последната преписка е разпределен доклад на госпожа
Матева. Това е сигнал с вх. № НС-04-02-223 от ВМРО – Българско
национално движение, който тя ви е докладвала. В него се твърди за
злоупотреба с лични данни на български граждани, регистрирани
като застъпници и упълномощени представители в изборите на
4 април 2021 г.
Подателите на сигнала считат, че подаването на електронно
заявление по настоящ адрес, по електронен път на сайта на ГД ГРАО
е обезпокоително, доколкото всеки, който разполага с лични данни
на трето лице, може да го подаде без негово знание. Било е
възложено изготвяне на становище от госпожа М.
Р.
,
която е длъжностно лице по защита на личните данни. С нейното
становище по този сигнал предлага да се изпрати, ведно с
приложенията към сигнала, на Комисията за защита на личните
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данни по компетентност. В тази връзка ви предлагам да изпратим
писмо до господин Караджов – председател на Комисията за защита
на личните данни, с копие до заявителя.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, връщаме се към точка пета: Искания за изплащане
възнаграждения на ОИК. Заповядайте, госпожо Георгиева.
Точка 5. Искания за изплащане възнаграждения на ОИК.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам ви постъпило искане от ОИК – Брегово, за
проведени две заседания на 18 юни и 8 юли, и двете са във връзка с
предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветници
поради подадена оставка и обявяване за избрани следващите в
листата.
В преписката са комплектувани всички необходими
документи, включително контролен лист и счетоводна справка.
Сумата, за която става въпрос, е в размер на 1215,062 лв. Предлагам
ви с протоколно решение да я одобрим за ОИК – Брегово, област
Видин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване да одобрим изплащането на възнаграждение за
проведено дежурство на ОИК – Брегово, за две проведени заседания.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Чаушев в тази точка.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, докладвам ви искане за
изплащане на възнаграждение от ОИК – Кресна, с вх. № МИ-27-124/
26.06.2021 г. Това са серия заседания по случая.
На 22 юни 2021 г. е проведено заседание с един председател,
двама заместник-председатели и един член за прекратяване
пълномощия от кандидатска листа и са обявили следващия.
На 15 юни 2021 г. с един председател, двама заместникпредседатели, членове – 6, е проведено заседание, на което също е
обсъждано прекратяване правомощията на кмета и не са постигнали
съгласие.
На 10 юни 2021 г. са прекратили пълномощията на избран
съветник поради заболяване и отказ от него и са обявили следващия.
На 15 март 2021 г. са присъствали председател, двама
заместник-председатели, един секретар и шестима членове, на което
са отказали да отстранят от длъжност общински съветник по
съответен сигнал.
На 19 февруари 2021 г. с председател – един, заместникпредседатели – 2, секретар – 1, шест членове е проведено заседание,
на което е разследван случаят и са поискани справки за бизнес
отношенията на общинския съветник, на който по-рано са отказали
да му прекратят пълномощията. Това са исканията за заседанията.
По преписката има контролни листове и съответните справки.
Предлагам да изплатят възнагражденията на присъствалите
членове на ОИК по съответната представена справка в размер на
2605,040 лв. Предлагам да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Чаушев.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Колеги, връщаме се към точка четвърта. Заповядайте,
госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, ще ви докладвам три
постъпили сигнала. Единият е с вх. № НС-3-134/14.07.2021 г.
Писмото е постъпило в Министерския съвет и ни е препратено.
Подател е Й.
А.
и неговият сигнал касае проблеми с
гласуване по настоящ адрес. В писмото си той твърди, че със
съпругата му притежават имот в Брезовско село, Пловдивско, където
плаща данък сгради и такса смет. Подали са декларация да гласуват
по настоящ адрес, но кметът им е поискал по 10 лв., за да ги запише
като жители на селото, а в същото време в списъка са фигурирали
хора, които според подателя на сигнала нямат нищо общо с
живущите там. Предлагам ви да изпратим по компетентност това
писмо до кмета на община Брезово, Пловдивска област с молба за
проверка на описания случай и за информация на Централната
избирателна комисия с копие до подателя на сигнала. Да изпратим
писмо до кмета на Брезово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
гласуване предложението на госпожа Георгиева.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, предлагам писмото да
бъде изпратено до Столична община, тъй като касае организацията
на транспортирането на изборните книжа и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на госпожа Георгиева, като няма да
изготвяме отделно писмо, а ще се приобщи към това, което
гласувахме по-рано по доклада на колегата Баханов.
Моля, процедура по гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви още един
сигнал с вх. № НС-22-23-62/12.07.2021 г., който касае организиране
на изборния процес в определена секция в жилищен комплекс
„Дружба“, който попада в РИК – 24. Предлагам да го изпратим по
компетентност на РИК – 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Подлагам на
гласуване предложението на докладчика за изпращане по
компетентност на РИК – 24.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, с вх. № НС-11-167/1 от 15 юли 2021 г. е постъпила
жалба до Върховния административен съд от госпожа Корнелия
Нинова чрез пълномощник срещу Решение № 468-НС на
Централната избирателна комисия от 15 юли 2021 г.
С вх. № НС-11-167/15.07.2021 г. е постъпила жалба до
Върховния административен съд от госпожа Нинова чрез
пълномощник срещу Решение № 467-НС на Централната
избирателна комисия. Възложила съм на госпожа Манолова и
господин Цачев да подготвят и изпратят преписката във Върховния
административен съд по двете обжалвани решения. Докладвам ви го
за сведение.
Докладвам ви Определение № 8503/13.07.2021 г. по
административно дело № 7192/2021 г. на Върховния
административен съд във връзка с жалба на Гражданска асоциация
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„Българите в Аржентина“ против Решение № 406-НС/06.07.2021 г.
на Централната избирателна комисия, с което са назначавани
членове на комисиите извън страната. Съдът оставя без разглеждане
жалбата и прекратява производството по административното дело.
Мотивите на съда са, че в дадения срок, в който, очевидно, са дадени
указания относно липса на доказателства за представителната власт,
тъй като не са отстранени. Това са мотивите на съда за
произнасянето на това Определение. Докладвам ви го за сведение.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Междувременно в моята папка
може да намерите с вх. № НС-20-215 сигнал от Гражданско
движение Боец във връзка с четирите обсъждани Решение № 470;
Решение № 469; Решение № 468 и Решение № 467. Изложен е
коментар по отношение на взетите решения. Представено е
мнението на председателя на Управителния съвет на гражданското
движение и накрая завършва с призив: изискваме от Централната
избирателна комисия отмяна на горепосочените решения с цел
спазване на закона и отчитане реалния вот на избирателите. Оставям
го за сведение, но то е по същество призив за прегласуване на тези
решения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря Ви,
господин Георгиев. Така или иначе има постъпили жалби срещу тези
решения. Ще се произнесе компетентният орган, а именно
Върховният административен съд.
Имате ли друг доклад? Благодаря.
Колеги, преминаваме към точка седем „Разни“. Заповядайте,
госпожо Стойчева.
Точка 7. Разни.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-25-49/2 от 13 юли
2021 г. сме получили отчет за седмица втора от излъчванията на
разяснителната кампания на Централната избирателна комисия БТВ,

57
както и времеви данни за цялата кампания и бройката излъчени
клипове спрямо поетия ангажимент по договора, като ни
уведомяват, че финалните данни ще бъдат предоставени веднага
след публикуването и засичането на рекламния телевизионен
мониторинг за месеците юни и юли. Докладвам ви го за сведение и
за приобщаване на тази информация към преписката по изпълнение
на договора.
В тази точка бих искала да докладвам още едно предложение
– от П.
Ц.
, който ни е изпратил негови предложения за
промени и допълнения в Методическите указания за изборите за
народни представители за членовете на секционните избирателни
комисии извън страната. Тези предложения могат да бъдат взети
предвид – част от тях, при изготвянето на следващите Методически
указания при произвеждане на избори, където ще се произвеждат
извън страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В точка Разни
следващ докладчик е госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам ви получени
писма във връзка с оставени като резерв бюлетини. За сведение ще
ви ги докладвам всичките, защото са свързани с организацията на
произведените избори.
Получили сме писма, с които кметове на общини ни
информират за определяне на помещения за съхранение на
бюлетини и изборни книжа, както и писмо от Министерството на
вътрешните работи за охраната на всички секционни избирателни
комисии. Писмото е изпратено от тях на 11 юли 2021 г., веднага след
поставяне на охрана пред всички изборни помещения. Такива писма
сме получили и от някои общински администрации, както и от
областни администрации.
Получили сме писмо от РИК – Благоевград, затова че
областният управител е отказал да се привлекат за подпомагане
определени от тях брой сътрудници. Изразили са становище, че това
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ще затрудни приемането на протоколите от секционните
избирателни комисии. При представянето на документите изразиха
становище, че размерът на възнаграждението, което е определено от
областния управител, е бил по-нисък с оглед на лимита, който са
имали по бюджета съобразно план-сметката, приета с постановление
на Министерския съвет.
Докладвам ви за сведение и писмо, което сме получили от
ДАНС, във връзка с посещение на служител от ДАНС в
комуникационния пункт във връзка с реализация на задачите,
поставени пред пункта. Уточнява се, че при престоя си той е бил
заедно с останалите служители от ДАНС, а проверката на лицето
при влизане е извършена от служители на НСО. Докладвам ви това
за сведение.
За сведение ви докладвам и останалите писма, пак във връзка
с изборите. Определени помещения по чл. 287, назначени комисии
от кметовете на общини, получена информация за брой избиратели
по секции, организацията на работата по изпълнението на
оперативния план – в случая от област Русе.
Получили сме информация за приети бюлетини за
съхранение в община Добрич, в област София – за сведение ви ги
докладвам
За сведение ви докладвам и писма, които сме получили от
община Плевен, във връзка с прокурорска преписка, по която бяхме
сезирани. Изпратихме становища с оглед на това да не се
унищожават необходимите документи, с оглед на експертизи, до
приключване на тази проверка. Кметът на община Плевен ни
информира, че при тях са пристигнали писма по прокурорски
преписки и за други проверки, извън Буковлък, и те са уведомени. С
оглед на това сме спокойни, че книжата ще бъдат запазени до
приключване и извършване на цялостната проверка по тези случаи.
Пак кметът на община Плевен ни информира за отваряне на
запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и
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материали за предоставяне на такива документи с оглед на
извършваните проверки. Знаете, че в тези случаи те не изчакват и не
изискват разрешение от Централната избирателна комисия. За
отварянето на запечатаните помещения се изпращат съответните
заповеди на кмета на общината, както и протоколът на комисията,
определена със заповед на кмета – докладвам ви го за сведение.
За сведение ви докладвам и писмо, отново от кмета на
общината, за унищожаване на резерва бюлетини и формуляри, които
са от произведените избори. За това имаме решение на Централната
избирателна комисия. Това са неизползваните бюлетини и
формуляри и изборни книжа, които не са предоставени на
секционните избирателни комисии и в тази връзка те подлежат на
унищожаване по ред, определен със заповед на кмета на общината
или на областния управител в зависимост от това къде се
съхраняват.
Колеги, докладвам ви за сведение и цялата преписка, която
сме получили от ОИК – Несебър. Писмото е МР-15-10/09.07.2021 г.
Към това писмо са приложени копия на протоколите на ОИК, както
и решението на ОИК във връзка с произведения на 4 юли местен
референдум и приетото решение от ОИК – Несебър, за одобряване
предложението, предмет на референдума. Докладвам ви го за
сведение. Може да се запознаете в Деловодството под този входящ
номер. Приключих. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папката от днес с мои
инициали ви предлагам да одобрим отговор на писмо от господин
С.
П.
, който иска информация относно откриването и
съставите на две секционни избирателни комисии в Бурса.
Предлагам да одобрим отговор, че търсената от него информация се
намира на интернет страницата на Централната избирателна
комисия в приложение към Решение № 462-НС от 11 юли 2021 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на господин Георгиев.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Няколко писма за сведение. Ще
прочета само входящите им номера. Първото е в папката от 13 юли
2021 г. с мои инициали.
Писмо с вх. № НС-22-23-66/12.07.2021 г. с прикрепен файлаудио с твърдение, че на аудио записа има как на клиенти на такси
са им купували вота. Предлагам това да остане само за сведение. В
същата папка с вх. № НС-22-23-72/13.07.2021 г. има отворено писмо
от госпожа В.
Я.
до институции, включително и ЦИК – за
запознаване.
В същата папка е с вх. № НС-23-70 писмо от господин Г.
Ч.
, който изказва съжаление и разочарование от реакция на
РИК – Перник, след писмо на Централната избирателна комисия,
което е препратено към тази РИК – също за сведение.
В папката с мои инициали от днес докладвам за сведение две
писма с вх. № НС-22-23-76 и вх. № НС-22-23-77, в което се твърдят
неща от български граждани като обръщение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Георгиева,
Вие сте следващ докладчик.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам ви писмо с
вх. № НС-21-623/12.07.2021 г. от Мариана Парушева, която ни пише
в качеството си на председател на СИК и ни препоръчва в секции с
машинно гласуване да не се предоставят толкова голям брой
хартиени бюлетини, защото след това отиват за унищожаване.
Докладвам ви го за сведение.
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Писмо с вх. № НС-22-23-89/14.07.2021 г. от Г.
Ч.
и
е адресирано до РИК – 14, Перник и касае разлепване на плакати на
различни места в избирателния район. Докладвам ви го за сведение.
Последно, с вх. № НС-22-23-22/10.07.2021 г. получили сме
от Трети МИР – Варна, един плакат-снимка на кандидат от
„Демократична България“ без обаче какъвто и да било придружаващ
текст към него. Докладвам ви го за сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Вчерашна дата с вх. № НС-18-55/14.07.2021 г. писмо от
Мисията на ОССЕ, която предлага да организираме заключителна
среща на 20 юли 2021 г. в удобно за нас време. Ще присъстват
ръководителят на Мисията, заместникът, правният анализатор,
изборният анализатор и анализаторът по нови технологии. Ще им
напиша писмо, с което ще ги информирам, но трябва да решим кога
ще е. Утре ще напиша писмото и ще погледнете в моя папка. Часът
ще е 10,30 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров – да върнем отговор за
заключителна среща, която да се проведе на 20 юли 2021 г. в зала
№ 1 от 10,30 ч.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Любомир
Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Докладвам ви писмо от СЕМ с
вх. № НС-20-231/13.07.2021 г., с което ни молят да им предоставим
статистика за участието на мъже и жени по кандидатските листи,
както и сред избраните. Засега ви го докладвам за запознаване. В
понеделник или във вторник ще направим такава статистика. Ние
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обикновено я слагаме на сайта, тъй като много институции се
интересуват.
Последно, което ви докладвам за сведение, отлага се петата
обща среща на Генералната асамблея.
Пропуснах: обади ми се по телефона избирателка, която не се
представи, но беше много възмутена от това, че е намерила
предварителните списъци – тези, които се обявяват на публично
място, в кофата за боклук и твърдеше, че така са заплашени нейните
лични данни.
Обясних ѝ, че след като виси на витрината на който и да е
магазин – той е публичен, дали е в кофата за боклук, или на
витрината е едно и също. Твърдеше, че трябва да се унищожават.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изчерпахме
и тази точка. С последен доклад няма как да не е господин Войнов с
машинното гласуване.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам ви писмо с
вх. № ЦИК-06-6-331/1.07.2021 г. от „Сиела Норма“ АД и с него ни
предоставят подготвен от тях окончателен приемо-предавателен
протокол относно Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. В протокола е
записано, че е изпратено писмо, с което са изложени съображения и
така нататък.
Предлагам да се запознаете с този предоставен ни приемопредавателен протокол и на работна група да обсъдим не само този
протокол, а и възможностите за приключване както на Договор № 1,
така и на Договор № 19 от 18 юни 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Войнов,
кога предлагате работно обсъждане? Утре.
Колеги, има ли други предложения?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам ви няколко изостанали
преписки от „Сиела Норма“ АД. Писмо с вх. № НС-06-11-175/
10.07.2021 г. С него „Сиела Норма“ в отговор на изпратено им наше
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писмо ни предоставят уточняваща информация какво разбират под
организиран транспорт до областните градове, какво включват
резервните части, как са пакетирани, как се транспортират и как се
съхраняват. Допълнително ни представят информация за връщането
на машините от областните градове до склада на Карго-партнер.
Следващото писмо е с вх. № НС-23-582/10.07.2021 г. С него
„Сиела Норма“ АД се обръщам с молба за съдействие да
предоставим на СИК протоколи (Приложение № 2 и Приложение
№ 3) от Методическите указания, тъй като според тях много
секционни избирателни комисии не разполагали с такива. Изборният
ден отдавна мина, затова и това остава за сведение.
Последното е писмо с вх. № НС-23-528/08.07.2021 г.
Обръщат се с молба към членовете на ЦИК във връзка с изпращане
на указания към РИК и СИК относно някои ситуации, на които може
да се обърне внимание – наличности на протоколи (Приложение № 2
и Приложение № 3) от Методическите указания и констативният
протокол. Нямам повече доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Във връзка с уточняващата информация.
Този път машини ли са пращали, или части?
Втори въпрос: този път по „Еконт“ ли са ги пращали и как е
бил организиран транспортът до съответните неща?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В писмото се казва следното: В отговор на
получено
писмо
предоставяме
необходимата
уточняваща
информация.
Първо, под организиран транспорт до областните градове
визираме транспортът на машините с камионите до областните
градове, който се движи с полицейски екскорт и е част от
предоставените ви транспортни планове.
Резервните части включват: акумулатор – 2 броя, кабел за
батерия – 3 броя; захранващ кабел – 4 броя; удължител – 3 броя.
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Второ, посочените резервни части се транспортират като
единични части, пакетирани в малък, продълговат кашон, съдържащ
батерии и кабели, като удължителите се поставят в плик на „Сиела
Норма“ АД. Пликът и кашончето са опаковани заедно с тиксо.
Отгоре е залепен етикет „резервни части“. За всеки регион е качен
такъв пакет в първия камион, ако са два за региона.
Трето, резервните части са получени от отговорниците,
заедно с машините по региони, като ще се съхраняват при
отговорниците. Не сме предвидили някаква допълнителна охрана с
оглед на това, че резервните части представляват единични части на
кабели и батерии и съхраняването им от нашите служители, считаме
за достатъчно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, с вх. № НС-09-78/1 от 15 юли 2021 г. сме получили
писмо от Районна прокуратура град Пловдив, с което молят да ги
уведомим в спешен порядък за предприетите от Централната
избирателна комисия действия във връзка с преустановяване на
машинното гласуване в СИК № 77 на територията в град Пловдив. В
Районната прокуратура е получен сигнал в изборния ден.
Предлагам да приложим към уведомителното писмо до
Районна прокуратура – Пловдив, протоколното решение, както и
писмото, което сме изпратили до РИК – Пловдив, на основание
чл. 269 от ИК. Следва СИК с № 162205077 да премине към
гласуване с хартиени бюлетини, а по повод другото запитване с
вх. № НС-09-78/14.07.2021 г. също на Районна прокуратура –
Пловдив, относно получен сигнал от председател на секционна
избирателна комисия на СИК № 51, че секретарят на комисията не
се е явил, а тя няма право да упълномощава друг член на комисията
да бъде такъв, какви действия следва да предприеме.
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Предлагам да уведомим Районна прокуратура – Пловдив, че
по този повод РИК – Пловдив, е приела Решение № 141 за замени на
представители в СИК, които не са се явили в изборния ден и не са
били заменени от съответните политически партии и коалиции.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам
на гласуване предложението на докладчика.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги, с това закривам заседанието.
За следващото заседание ще бъдете информирани по
съответния ред, тъй като към момента това зависи от постъпващите
преписки в утрешния ден. Благодаря.
Закривам заседанието.
(Закрито в 17,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

