ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 146
На 17 декември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
Точка единствена: Доклади по дела, жалби и сигнали
Докладва: Росица Матева
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Емил Войнов, Димитър
Димитров, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев.
ОТСЪСТВАТ: Йорданка Ганчева, Цветанка Георгиева,
Силвия Стойчева, Георги Баханов.
Заседанието бе открито в 18,20 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър вечер,
колеги!
Единадесет членове сме в залата – налице е необходимият
кворум за провеждане на заседание, свикано във връзка с постъпила
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жалба срещу решение на ОИК – Пазарджик, във връзка с местния
референдум, който ще се произведе на 19 декември 2021 г.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
Точка единствена: Доклади по дела жалби и сигнали с
докладчик госпожа Матева.
Имате ли предложения за допълване? Няма.
Моля, режим на гласуване за точката в дневния ред.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Колегите Георгиева и Ганчева отсъстват по уважителни
причини. Останалите колеги не успяха да се придвижат за началото
на заседанието, предвид извънредността.
Точка единствена:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви жалба с вх.
№ МР-22-5/17.12.2021 г. – намира се в папката с моите инициали от
днес.
Жалбата е подадена от Винченцо Петров Гецков, който е
регистриран наблюдател с Решение № 1052-МР/16.12.2021 г. на
Централната избирателна комисия – вчера взехме това решение.
Жалбата е против Решение № 345-МР/16.12.2021 г. на ОИК –
Пазарджик. Излагат се твърдения, че решението на ОИК –
Пазарджик, е незаконосъобразно, тъй като с оспорваното решение са
назначени съставите на секционните избирателни комисии за
произвеждане на местния референдум в неделя, 19 декември 2021 г.
Твърди се, че процедурите по провеждане на консултации по реда на
чл. 91 от Изборния кодекс за определяне състава на секционните
избирателни комисии са опорочени, тъй като не било ясно кои
политически сили са присъствали, кога са свикани консултациите.
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Твърди се, че не са спазени сроковете по Изборния кодекс, че ОИК
не е упражнила контрол; не можело да се установи датата на
провеждане на консултациите, липсват доказателства относно
времето, мястото, участниците, естеството на проведените
консултации. Жалбата е на четири страници, така че Ви предлагам
да се запознаете с нея.
Всички твърдения за неспазване на срокове са обосновани
със сроковете по Изборния кодекс при произвеждане на общи
местни избори – обръщам внимание на това.
Твърди се, че Изборният кодекс е вменил задължение на
общинската избирателна комисия да упражнява контрол върху
своевременното и правилно образуване на секционните избирателни
комисии. Въз основа на всички твърдения се прави искане
Централната избирателна комисия да отмени обжалваното Решение
№ 345-МР на ОИК – Пазарджик, като незаконосъобразно.
Подготвила съм проект на решение, което също се намира в
папка с моите инициали. Предлагам, след като се запознаете с
жалбата, да обсъдим и проекта на решение.
Моето предложение е жалбата да бъде оставена без
разглеждане, тъй като, считам, че липсва правен интерес за лице,
регистрирано като наблюдател, да оспорва решение на общинска
избирателна комисия относно назначаване съставите на секционните
избирателни комисии.
В проекта на решение не съм предвидила, но въпреки всичко
не може да игнорираме обстоятелството, че Централната
избирателна комисия с Решение 1046-МР по жалба срещу Решение
№ 339-МР на ОИК – Пазарджик, отхвърли жалбата и потвърди
Решение № 339 на ОИК – Пазарджик, с което са определени общият
брой членове и броят на секционните избирателни комисии.
В случая от страницата на община Пазарджик става ясно, че
са обявени датата и часът за консултациите относно съставите на
секционните избирателни комисии. Освен от жалбата и от протокола
от проведеното вчера заседание на ОИК става ясно, че документите,
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които са изпратени на общинската избирателна комисия от
секретаря на община Пазарджик, с цитираното писмо се установява,
че при проведените консултации е постигнато съгласие от
участниците в консултациите.
Моето лично мнение е и Ви предлагам да бъде споделено от
Централната избирателна комисия, че при постигнато споразумение
при консултациите за съставяне на секционните избирателни
комисии, общинската избирателна комисия не може да променя и да
контролира тази дейност. Единствено трябва да обективира взетите
решения, като назначи предложените от съответните политически
сили лица за членове на секционните избирателни комисии. Считам,
че тази дейност има организационно технически характер, тъй като,
за да се произведе местният референдум, трябва да има назначени
секционни избирателни комисии.
В този смисъл, независимо че съгласно чл. 114, т. 10 от
Изборния кодекс наблюдателите имат право да подават жалби и
сигнали, считам, че това не е абсолютно тяхно право срещу всички
части от изборния процес.
Доколкото жалбоподателят не е пряк адресат на решението за
назначаване съставите на секционните избирателни комисии,
считам, че не може да се обоснове правен интерес за наблюдател да
обжалва решение за назначаване състави на секционни избирателни
комисии, при положение че има постигнато съгласие и има друго
решение, с което е определен броят на секционните избирателни
комисии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля за
изказвания.
Успяхте ли да се запознаете с жалбата?
Колеги, има ли предложения по проекта на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на решение относно жалбата на господин Гецков срещу Решение №
345-МР/16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик.
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Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1053-МР/17.12.2021 г.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и следващото заседание е, както
ни е насрочено, на 21 декември 2021 г. от 10,30 ч.
Благодаря Ви.
(Закрито в 18,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

