ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 148
На 21 декември 2021 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проекти на решения относно обявяване на избрани народни
представители.
Докладва: Росица Матева
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Росица Матева,
Елка Стоянова, Георги Баханов, Любомир
Георгиев, Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева
3. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Росица Матева, Силвия Стойчева,
Гергана Стоянова, Георги Баханов, Ерхан Чаушев
3а. Предложение до президента на Републиката за насрочване
частични избори за кмет на кметство Лесново, област Елин Пелин.
Докладва: Силвия Стойчева
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Каварна, област Добрич и промяна в състава на ОИК – Тутракан.
Докладват: Георги Баханов и Силвия Стойчева
6. Хронограма за произвеждане на частичните местни избори
за кметове на 27 февруари 2022 г.
Докладват: Силвия Стойчева и Елка Стоянова
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7. Доклади по Закона за достъп до обществена информация.
Докладва: Цветозар Томов
8. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Гергана Стоянова
9. Разни.
Докладват: Димитър Димитровя Любомир
Георгиев, Цветозар Томов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева, Силвия
Стойчева.
ОТСЪСТВАТ: Красимир Ципов, Гергана Стоянова и Елка
Стоянова поради платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,45 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия, и от господин Димитър Димитров – заместник-председател
на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
В залата сме единадесет членове на Централната избирателна
комисия – налице е необходимият кворум за провеждане на
заседание.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проекти на решения относно обявяване на избрани народни
представители – докладва: Росица Матева.
2. Доклади по административни преписки – докладват: Севинч
Солакова, Росица Матева, Елка Стоянова, Георги Баханов, Любомир
Георгиев, Ерхан Чаушев, Силвия Стойчева.
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3. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладват: Росица
Матева, Силвия Стойчева, Гергана Стоянова, Георги Баханов, Ерхан
Чаушев.
4. Машинно гласуване – докладва: Емил Войнов.
5. Проект на решение относно промяна в състава на ОИК –
Каварна, област Добрич и промяна в състава на ОИК – Тутракан –
докладват: Георги Баханов и Силвия Стойчева.
6. Проект на Хронограма за произвеждане на частичните
местни избори за кметове на 27 февруари 2021 г. – докладват:
Силвия Стойчева и Елка Стоянова.
7. Доклади по ЗДОИ – докладва Цветозар Томов.
8. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва Гергана
Стоянова.
9. Разни – докладват: Димитър Димитров и Любомир
Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Томов, заповядайте.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Моля да ме включите в точка „Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, ще започнем с точка втора от дневния ред, тъй като
се изготвят проектите по първа точка:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, докладвах Ви писмо
от ОД на МВР – Плевен, с което ни искат заверено копие от
решението на Централната избирателна комисия за назначаване
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състава на РИК – Плевен, за изборите на 4 април 2021 г., както и
справка по какъв ред се извършват проверките за несъвместимост на
членовете на СИК, в частност по чл. 66, ал. 2 от Изборния кодекс –
писмото е с вх. № НС-04-02-314/15.12.2021 г.
Проектът на отговор е във вътрешната мрежа и Ви предлагам
да изпратим заверено копие от решението, с което сме назначили
състава на РИК – Плевен, Решение № 2049-НС/12.02.2021 г.
По отношение проверките на членовете на секционните
избирателни комисии по чл. 66, ал. 2 да уведомим разследващия
полицай при ОД на МВР, че решението за назначаване на съставите
на СИК – Решение № 2062-НС, предвижда документите, които
следва да бъдат представени, условията и изискванията към
предложените лица за съставите на секционните избирателни
комисии.
С наше писмо до „Информационно обслужване“ АД сме
определили обхвата на проверките, които следва да се извършат по
отношение на членовете на секционните избирателни комисии.
Проверка по чл. 66, ал. 2 не е предвидено да се извършва. Видно и от
Решение № 2062-НС, нямаме посочено изискване лицата да
представят декларация по отношение изискванията на чл. 66, ал. 2 от
Изборния кодекс.
Предлагам да отговорим в този смисъл на разследващия
полицай при ОД на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
предложението за изпращане писмо до ОД на МВР? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладвам за запознаване, с
предложение да го оставим за по-късната част на заседанието,
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предложение за планиране и възлагане на обществени поръчки през
2022 г., както и одобряване на график за извършването,
включително на отговорно длъжностно лице – вх. ЦИК-09506/17.12.2021 г.
Също сега за запознаване – вх. № ЦИК-99-246-1/20.12.2021 г.
След изготвяне на становище ще Ви го докладвам в по-късната част
на заседанието.
Докладвам писмо МР-15-19/20.12.2021 г. Получили сме
сканиран протокол на ОИК – Пазарджик, от произведения местен
референдум на 19 декември 2021 г. с два въпроса. Въз основа на този
протокол е прието Решение № 350-МР на ОИК – Пазарджик
от 19 декември 2021 г., за обявяване на резултатите от гласуването.
В гласуването са участвали повече от изискуемия брой
избиратели по Закона за пряко участие на гражданите в държавната
власт и местното самоуправление (ЗМСМА). По отношение обаче на
поставените въпроси и двата въпроса не са приети. Това в общи
линии е резултатът от произведения местен референдум. Докладвам
го за сведение.
За сведение Ви докладвам и получените документи,
удостоверяващи проверката и унищожаването на технологичния
брак от печатниците, които изработиха хартиените бюлетини за
гласуване в изборите за народни представители, за президент и
вицепрезидент и новия избор, както и произведените частични
избори съгласно Решение № 617/2021 г. на Централната избирателна
комисия – вх. № ПВР/НС-26-21/20.12.2021 г.
Докладвам Ви за запознаване вх. № ЦИК-04-91/17.2.2021 г.
Писмото е от министъра на финансите и в срок до 21 декември се
изисква информация за прогнозните разчети по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет за месеците от януари до
март включително, като за месеците февруари и март информацията
може да бъде предоставена до 10 януари 2022 г.

6
В по-късната част на заседанието трябва да одобрим разчетите,
които да изпратим с оглед на предстоящия закон за държавния
бюджет, който се очаква да бъде приет през месец януари.
Колеги, анблок ще Ви докладвам преписките до някои
прокуратури във връзка с извършената проверка за гласуване в
нарушение на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
Уведомявам Ви, че съгласно принципното решение на Централната
избирателна комисия към тези писма не се прилагат списъци на
лицата, които са гласували по постоянния си адрес, в случаите
когато са подали заявление за включване по настоящ адрес и не е
установено да са гласували два пъти. Само тези лица са изключени
от списъците на гласувалите в нарушение, установени от ГД ГРАО
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Първото писмо е до административния ръководител на
Районна прокуратура – Смолян. Тук имаме само гласували повече от
един път; Районна прокуратура – Кюстендил, също имаме само
гласували повече от един път; Районна прокуратура – Пазарджик,
имаме лица, които са гласували в нарушение на изборните правила,
пак казвам, с изключение на тези, които са гласували по постоянния
си адрес, независимо че са били включени по настоящ адрес, но не
са гласували два пъти.
В писмата подробно изясняваме всички обстоятелства, които
подлежат на проверка, както и дешифровка на съкращенията,
използвани от ГД ГРАО в приложените справки, както и прилагаме
заверените копия от списъците. Също така прилагаме и декларации
от лицата.
Следващото писмо е до Районна прокуратура – Хасково – по
същия начин тук имаме само гласували повече от един път; Районна
прокуратура – Стара Загора, имаме лица, които са гласували в
нарушение извън гласувалите два пъти; когато две лица имат правно
ограничение, изключват се лицата, които са гласували по постоянен
адрес; Районна прокуратура – Варна, имаме само списък на
гласували повече от един път.
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Предлагам Ви да ги гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
постъпило пълномощно, преразпределено ми е – вх. № МИ-15-359/2/
от 14 декември 2021 г. от ПП ВОЛЯ, като това пълномощно ще
стане част от преписката, тъй като с наш № МИ-10-57/09.12.2021 г.
сме изпратили писмо до господин Веселин Марешки, с което го
уведомяваме, че са постъпили документи от упълномощен
представител на ПП ВОЛЯ за промени в ОИК – Ракитово, а именно
молба за освобождаване от В. К. и предложение за
назначаване на нейно място на И. Г. Поясняваме, че с
Решение № 1028-МИ/09.12.2021 г. на Централната избирателна
комисия са прекратени пълномощията на В. К., но от
представените към писмото документи на И. Г. не се
установява документ, удостоверяващ завършено висше образование
от лицето, предвид изискванията за назначаване за член на ОИК.
Указали сме им в най-кратък срок да направят предложение за
попълване състава на ОИК – Ракитово, като представят документ, от
който да е видно, че предложеното лице за член на ОИК има висше
образование, или пък да посочат друг кандидат за член, който да
отговаря на изискванията.
Предлагам цитираното преди малко пълномощно да се
прикрепи към преписката; да изчакаме евентуално документ за
предложеното лице, че има завършено висше образование, а не че е
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записано в пети курс, или да предложат друго лице със завършено и
валидно висше образование. Това е предложението ми.
Уважаеми колеги, следващият ми доклад е с вх. № ПВР/НС04-3-8/16.12.2021 г. Както знаете от предходно заседание, по искане
на Софийски районен съд съгласно Определение по наказателно
дело от общ характер по отношение на лицето Б. Б. с посочено ЕГН
– участвал ли е в произведените през месец ноември 2021 г. избори и
в кои избирателни списъци е вписан, дали реално е упражнил
правото си на глас, изпратихме писмо до ГД ГРАО към МРРБ за
отговор на поставените въпроси.
Писмото, което преди малко докладвах, е постъпило до
председателя на Централната избирателна комисия относно
информация за посоченото лице по повод произведените избори
на 14 ноември 2021 г. ГД ГРАО ни отговаря, че посоченото лице е
било заличено автоматично от избирателните списъци по реда на
чл. 27, ал. 2 от Изборния кодекс. От Главна дирекция “Изпълнение
на наказанията” към Министерството на правосъдието е постъпила
информация, че изтърпява наказание лишаване от свобода. Лицето е
изключено от списъка на заличените лица за избирателна секция в
Район „Овча купел“ – Столична община.
Информират ни, че ГД ГРАО и нейните териториални звена
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството
в изпълнение на наше Решение № 961-ПВР/НС/17.11.2021 г. към
момента извършват проверка за гласуване в нарушение на правилата
на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на
Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и
лицето, посочено в писмото, съгласно избирателните списъци от
проведените на 14 ноември избори, не е измежду лицата по т. 5,
буква „а“, буква „б“ от Решение № 961-ПВР/НС на Централната
избирателна комисия, тоест не е гласувал.
Предлагам с придружително писмо да препратим писмото от
ГД ГРАО на Софийски районен съд. Другото ми предложение е с
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наше писмо да предадем съдържанието на постъпилото писмо от ГД
ГРАО.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване за препращане на писмото,
което сме получили от ГД ГРАО.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, определям колегата Димитров да води заседанието за
кратко.
Продължете, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-06-829/20.12.2021 г. е
постъпило писмо от община Тутракан – препис-извлечение от акт за
смърт на починал член на ОИК – Тутракан, от ПП ВОЛЯ.
Молят ни да предприемем следващите по закона действия и ни
препращат смъртния акт.
Предлагам да прекратим правомощията на починалия член и
на второ място, да изпратим писмо до ПП ВОЛЯ, за да предложат
нов член на мястото на починалия.
Ще подготвя проект на решение и в по-късната част на
заседанието ще го докладвам.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря Ви, господин Баханов.
Продължаваме с докладите по административни преписки.
Давам думата на госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Имам два кратки доклада.
Първият е преписка с вх. № ЦИК-16-17-2, която Ви докладвам за
сведение. Може да се запознаете с нея в моя папка с вчерашна дата –
писмо от господин Ч., който е получил препис от решението по
Закона за достъп до обществена информация, което сме му
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изпратили, и се оплаква, че го е получил по-късно, отколкото е
необходимо. Докладвам го само за сведение и с молба към
администрацията да следи за тези неща по-внимателно, за да може
заинтересованите лица да си получават кореспонденцията навреме.
Връщам на доклад преписка с вх. № ЦИК-09-504/16.12.2021 г.
– докладна записка на директора на дирекция „Администрация“ към
Централната избирателна комисия относно средствата по бюджета
на Централната избирателна комисия по § 01-00.
Както знаете, с протоколно решение от проведено заседание на
Централната избирателна комисия на 16.12.2021 г. – Протокол
№ 145, бе създадена работна група и бях определена за ръководител
на работната група.
Докладвам работата на работната група. В папка „Работна –
cik.srw“ може да видите протокола от проведената работа. Работната
групата се събра на 20 декември 2021 г. и в същия този протокол са
изведени констатациите на групата, съответно е направено и
предложение по отношение докладната записка на директора на
дирекция „Администрация“.
Предлагам Ви да бъде гласувано предложението на работната
група с правни основания: чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
организацията на дейността на Централната избирателна комисия,
функциите, структурата и организацията на дейността на
администрацията ѝ; чл. 5 и чл. 8 от Вътрешните правила за
определянето и изплащане на възнаграждения на членовете на
Централната избирателна комисия; чл. 10, ал. 1, т. 2, изречение
последно, във връзка с чл. 19, ал. 5 от Вътрешните правила за
организация на работата и заплатите на служителите в
администрацията на Централната избирателна комисия, както и на
база на констатациите и изложените от работната група мотиви,
поради което Ви предлагам да бъде подложено на гласуване
направеното предложение от работната група.
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Моля да се запознаете с доклада от работата ѝ. Повтарям,
докладът се намира в папка „Работна“ – в сървър cik.srw. След като
се запознаете, да подложим на гласуване предложението.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, има ли мнения, предложения по този доклад?
Доста дълго го обсъждахме и мисля, че кой каквото е имал да
каже, го е казал на работната среща.
Ако няма, предлагам да преминем към гласуване на решение, с
което да утвърдим текста, предложен от работната група, като се
добави и изречение, с което да упълномощим председателя на
Централната избирателна комисия да изпълни това решение.
Предлагам да преминем към гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали
от днес може да видите текста на две писма, които последователно
докладвам.
Първо, писмо с вх. № 2415 в името на файла. Подготвен е
отговор до отдел „Икономическа полиция“ на ОД на МВР –
Пловдив, на вниманието на разследващия полицай във връзка с
искана информация относно лице с посочено ЕГН – дали е избран за
народен представител в Четиридесет и седмото народно събрание.
Подготвил съм отговор, че лицето не е избиран за народен
представител в Четиридесет и седмото народно събрание на
Република България.
Предлагам да гласуваме текста на този отговор.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, имате ли други мнения по текста на това писмо?
Ако няма, преминаваме към гласуване.
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Гласували 11 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 3
(Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев, Севинч Солакова)
Господин Георгиев, може да продължите, ако имате други
доклади.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам още едно подготвено писмо
със следващия номер в името на файла – 2416. Писмото е до ОД на
МВР – Перник, Районно управление – Трън. По повод на писмо –
вх. № НС-04-02-318, с което се иска справка относно това дали
членовете на секционните избирателни комисии имат право да
гласуват в секцията, в която членуват, и други въпроси.
Предлагам да се запознаете с подготвения отговор, който се
изразява в това, че отговорите на поставените в писмото въпроси се
съдържат в текста на чл. 233 от Изборния кодекс. Цитирал съм
текста.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, имате ли някакви въпроси или коментари по повод текста на
предложеното писмо?
Ако няма, предлагам с протоколно решение да одобрим този
текст.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Има думата госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, във връзка с получено в
Централната избирателна комисия писмо от РУ – Харманли, което
ние изпратихме по компетентност до ОИК в Симеоновград, колегите
от ОИК – Симеоновград, в копие са приложили отговора и до
Централната избирателна комисия. Докладвам го за сведение.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Нека дадем още веднъж думата на госпожа Солакова, тъй като тя
поиска отлагане на преписката.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, изготвено е още едно писмо
до Районна прокуратура – град Елин Пелин, във връзка с проверките
на гласувалите в нарушение и повече от един път на 4 април 2021 г.
Изпращаме данни до административния ръководител на Елин Пелин
за едно лице с друго гражданство, за което има данни, че е гласувало
в изборите, със същите уточнения, които обикновено правим в тези
писма, включително справка откъде да се изискат документи и
Методическите указания на Централната избирателна комисия.
Проектът на писмо е във вътрешната мрежа.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Колеги, мнения, въпроси, коментари?
Ако няма, предлагам да одобрим съдържанието на писмото с
протоколно решение и да бъде изпратено до управлението в Елин
Пелин.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Давам думата на госпожа Матева в тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, във вътрешната
мрежа в папка с моите инициали може да се запознаете с проект на
писмо до ОИК – Хисаря, във връзка с доклада на специалната
комисия, която е установила несъвместимост на общинския
съветник
А.
К.
и
множеството
разменена
кореспонденция между Централната избирателна комисия и ОИК –
Хисаря.
На работна група обсъдихме отговора, който да изпратим до
ОИК – Хисаря. Написала съм го в писмото, което Ви предлагам.
Празното място с точките е писмото на ОИК – изх. №
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26/15.09.2021 г., с което отново ни уведомяват, че в ОИК е
депозиран докладът на постоянната комисия, която е определена на
основание § 2, ал. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ,
но те са изискали още допълнителни документи.
Предлагам да им укажем: на основание чл. 57, ал. 1 т. 2 от
Изборния кодекс, независимо че Централната избирателна комисия
поддържа становището си, изразено в писмо от месец февруари
2018 г., че избирателните комисии не са орган по избор и
назначаване на общински съветници; да укажем, че на общинските
избирателни комисии са възложени правомощия и задължения по
чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 от Изборния кодекс във връзка с чл. 30, ал. 4,
т. 11 и ал. 7 от ЗМСМА. В тази връзка и в изпълнение на
задълженията, които посочих, ОИК – Хисаря, е получила доклад на
комисията по ЗПКОНПИ и съгласно чл. 16, ал. 9 във връзка с ал. 7 от
Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на
декларациите за установяване на конфликт на интереси следва да
вземе решение в изпълнение на своите задължения и да уведоми
Централната избирателна комисия за това. Моля да погледнете
текста на писмото.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Благодаря, госпожо Матева.
Колеги, запознайте се с текста и ако има коментари, мнения,
въпроси, имате думата.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, за пореден път ще кажа, че ОИК
няма правомощия да проверява декларациите на общинските
съветници. Това е категоричното становище и на Централната
избирателна комисия от 2018 г. – на това писмо ОИК се позовава в
тяхно изходящо писмо от 15 септември. В писмото им казваме, че
Централната избирателна комисия поддържа становището си,
изразено в писмото от 2018 г. – че общинските избирателни комисии
не са орган по избиране и назначаване, тоест тези декларации не се
подават при тях. Когато обаче съответната комисия в общинския
съвет, на която са възложени задълженията и правомощията по § 2,
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ал. 5 от ЗПКОНПИ, излезе с доклад, с който установява конфликт на
интереси за определен общински съветник, тя изпраща този доклад
на ОИК, която е задължена и оправомощена по ЗМСМА да прекрати
пълномощията на общинския съветник.
Както цитирах в работно заседание, съгласно чл. 16 от
Наредбата за организация на реда е извършена проверка на
декларациите за установяване на конфликт на интереси. Проверката
на комисията по § 2 приключва с доклад до органа по избора или
назначаване, съответно до общинския съвет или ОИК.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ:
Господин Георгиев, дайте предложение за промяна на съдържанието
на писмото, което е подготвила госпожа Матева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по предложението на госпожа Матева?
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моето предложение – не мога да го
формулирам изцяло, е да остане указанието за разглеждане за
установяване на несъвместимост по отношение на общинския съвет
от общинските избирателни комисии, без да навлизаме в останалата
част от полето, свързано с конфликт на интереси, най-общо казано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, докладът на
съответната комисия по § 2 е изпратен на ОИК – Хисаря, месец юни
2021 г., тоест преди шест месеца.
Както казах и в началото, доста писма се размениха, доста
подсказки се дадоха, бих казала, на ОИК как да изпълни
задълженията си и да си свърши работата. Те или не разбират, или
не искат да разберат. При обсъждането на работно заседание се
оформи общото становище, че трябва да им бъде казано ясно какви
задължения от закона трябва да изпълнят. Смятам, че достатъчно
ясно са посочени правните основания какво трябва да направи ОИК
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– Хисаря, и да вземе решение, за да изпълни задълженията си по
ЗМСМА.
От месец юни, по твърденията на самата ОИК, имаме
предоставен доклад, с който е установен конфликт на интереси на
този общински съветник. Той шест месеца продължава да е
общински съветник, въпреки законовите норми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, този случай,
както каза и колегата Матева, отдавна се разглежда в Централната
избирателна комисия. Ако ОИК – Хисаря, не желае да прекрати
пълномощията на общинския съветник, тя може и да откаже да ги
прекрати. Така или иначе без акт на ОИК в изпълнение на нейните
задължения по ЗМСМА няма как този случай от времето и от само
себе си да се реши.
Смятам, че отговорът в писмото до ОИК – Хисаря, е правилен,
тъй като докладът на комисията е документът, въз основа на който
ОИК трябва да вземе своето решение.
Имате ли други предложения по текста? Няма.
Подлагам на гласуване представения проект на писмо до ОИК
– Хисаря.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
1 (Любомир Георгиев).
Продължете, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от Кирил Маламов,
получено по електронната поща, изпратено по имейл – вх. № МР-227/20.09.2021 г. Може да го погледнете в папката с моите инициали.
В него е написано накратко следното: „Уважаеми
господине/госпожо, имам съмнението, че от ПП „Ред, Законност и
Справедливост“ неправомерно и без съгласието ми моят подпис и
този на родителите ми фигурира в подписка на ПП „Ред, Законност и
Справедливост“ за провеждане на референдум за свикване на
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Велико народно събрание и промяна на Конституцията, проведен
през 2011 г. Желая да получа отговор, колкото е възможно поскоро“.
Дава данните – ЕГН, и трите имена на К.
М., С. М., К. М., като ни благодари предварително.
Обръщам внимание, че става дума за 2011 г. Мисля, че тези
документи изобщо не се пазят. Тогава нямаше възможност да бъдат
качени на интернет страницата на Централната избирателна комисия
за проверка.
Предлагам да препратим това писмо до Народното събрание,
където евентуално трябва да се пазят тези подписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Имате ли друго
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов);
против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам само за сведение и
запознаване писмо от Обществения съвет, с което ни препращат
стенограмата от заседанието за избор на новото ръководство.
Писмото е с вх. № ЦИК-12-60-1/17.12.2021 г. във връзка със същия
номер на писмо от 16.12.2021 г., с което ни бяха изпратени
поисканите от нас документи. Докладвам го за сведение и
запознаване. Ако успея, днес ще предложа и проект на решение.
Докладвам за запознаване писмо от секретариата на Съда на
Европейския съюз с вх. НС-08-242/2 от 20.12.2021 г. във връзка с
преюдициално дело С-306/2021 г. с жалбоподател коалиция
„Демократична България – Обединение“. Припомням, че това
преюдициално запитване е свързано с административното дело, по
което пред Върховния административен съд се обжалват
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съвместните указания на Централната избирателна комисия и КЗЛД
във връзка с видеонаблюдението на изборите на 4 април тази година.
В тази връзка докладвам още едно писмо от Съда на
Европейския съюз – вх. № НС-080244/1 от 20.12.2021 г. Първото,
което докладвах, не знам защо се изпраща при нас, въпреки че то е
било изпратено във Върховния административен съд с искане за
информация най-късно до 11 октомври 2021 г. В момента се
изпраща към нас. Предлагам го само за запознаване.
Второто писмо, което докладвам, отново със същото дело С306/2021 г. Секретариатът на Съда ни изпраща препис от акта за
преюдициално запитване, постъпило по горепосоченото дело, в
съответствие с разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от протокол относно
статута на Съда на Европейския съюз във връзка с чл. 51 от
Процедурния правилник на съда, страните по делото пред
националната юрисдикция – изреждат се така – имат право да
представят пред съда писмени бележки по преюдициалните
запитвания в срок, който не може да бъде продължаван от два
месеца и десет дни, считано от датата на настоящото уведомление.
Предлагам да се запознаете с писмото и с Определението на
Върховния административен съд.
Докладвах Ви, че във връзка с предходното писмо Върховният
административен съд освен Определението от 23 април 2021 г., с
което реши да отправи това запитване, има и второ Определение,
постановено по делото, във връзка с писмото за допълване от съда в
срока от октомври месец.
Госпожо Председател, моля на работно обсъждане да вземем
решение Централната избирателна комисия ще изразява ли някакво
становище във връзка с преюдициалното запитване или не. Сега го
докладвам за запознаване.
Колеги, връщам на доклад, но не знам дали сега или по-късно
да обсъдим искането на ОИК – Ихтиман, което докладвах вчера за
запознаване, във връзка с насрочване на тори тур на изборите за
кмет. Ако сте съгласни да го обсъдим на работна среща, за да
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помислим какъв отговор да дадем и в следващата част на
заседанието да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев в същата точка.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Колеги, във вътрешната мрежа трябва да
има проект на отговор до кмета на община Трън. Става въпрос, че
сме получили искане за отваряне на запечатано помещение за
предаване на книжа с изтекъл срок в съответния архив за три вида
избори, които са описани – президент и вицепрезидент през 2011 г.;
народни представители през 2011 г.; референдум, проведен
през 2011 г.
Предлагам да се изпрати писмо, че няма нужда от специално
разрешение от Централната избирателна комисия.
На основание наше Решение № 1244 при съответния ред да се
вземе решение и да изпратят съответните документи при нас. Няма
нужда от изрично разрешение.
ПРЕСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
доклада на господин Чаушев, имате ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, постъпило е искане от ОИК –
Вълчедръм – вх. № МИ-27-266, с искане за изплащане на
възнаграждение за проведено дежурство от председател, зам.председател и член във връзка с кореспонденция с МВР – Монтана.
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Към искането са представени изискуемите документи – има
приложена счетоводна справка и контролен лист по повод исканото
възнаграждение, с което се одобрява плащането в размер на
261,35 лв., заедно с осигуровките.
Предлагам да бъде одобрено изплащането на това
възнаграждение за проведеното дежурство на ОИК – Вълчедръм,
област Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване за изплащане на възнаграждение на ОИК – Вълчедръм.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Докладвам искане на ОИК –
Благоевград, с вх. № МИ-27-268/16.12.2021 г. Изпратена ни е
справка за проведени дежурства и заседания на членове на ОИК –
Благоевград на 15.11.2021 г. до 14.12.2021 г. Справката е изготвена
съгласно писмо на Централната избирателна комисия № МИ-1551/23.01.2020 г.
Желаят да им заплатим възнаграждение за две дежурства:
на 25 ноември 2021 г. от председател и секретар за съставяне на
писмо-отговор до Сметната палата и изпращане до същата; на
26 ноември 2021 г. дежурство от председател по повод полагане на
клетва на обявен за избран за общински съветник.
Общата сума е 277,31 лв. с осигурителните вноски.
Изготвен е контролен лист и счетоводна справка от
счетоводството на Централната избирателна комисия.
С оглед на изложеното в доклада и приложените документи
предлагам да вземем протоколно решение, с което да удовлетворим
искането на ОИК – Благоевград, за изплащане възнаграждение за
две дежурства.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
процедура по гласуване да одобрим изплащане възнагражденията на
колегите от ОИК – Благоевград.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от ОИК – Калояново –
вх. № ВМИ-25-264/10.12.2021 г., с което е изпратено искане за
изплащане на възнаграждения за дежурство и заседание. Тъй като от
счетоводството са установили, че има грешки, които трябва да бъдат
коригирани, и вследствие на обаждане, пристига коригирана справка
с вх. № МИ-27-264/1 от 14 декември 2021 г., по която е извършена
отново проверка от счетоводството. Има счетоводна справка, има и
издаден контролен лист.
Предлагам да вземем решение да одобрим изплащане на
исканото възнаграждение на ОИК – Калояново, за дежурство
на 24 ноември 2021 г. от трима членове във връзка с решение на
Върховния административен съд, отговор от ОИК и изпращане на
документи. Сумата е 267,33 лв. всичко; на 25 ноември 2021 г.
дежурството отново е от трима членове във връзка с изпращане на
обяснения във връзка с Определение на Административен съд –
Пловдив, по посочено административно дело. Стойността на сумата
е 261,35 лв. с осигурителните вноски; на 26 ноември 2021 г. има
заседание, на което са участвали председател, двама заместникпредседатели, секретар и седем членове. Заседанието е във връзка с
обявяване предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на
община Калояново – сумата е 911,72 лв. с осигурителните вноски;
на 28 ноември 2021 г. има дадено дежурство от председател и зам.председател за подготовка на документи по административно
дело 3002 във връзка с подадена жалба – сумата е 181,55 лв. с
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осигурителните вноски; на 29 ноември отново има дежурство от
председател, зам.-председател и член, които са присъствали на
административното дело в Пловдив; на 8 декември отново има
дадено дежурство от председател и зам.-председател във връзка с
необходимостта да се изпратят обяснение и отговор в изпълнение на
разпореждане със съобщение по административно дело 3138/2021 г.
по описа на Пловдивски административен съд – 181, 55 лв. с
осигурителните вноски; и на 13 декември 2021 г. е дадено дежурство
от заместник-председателя за приемане на писма и съобщения от
Административен съд – Пловдив, по двете дела. Сумата е 85,79 лв. с
осигурителните вноски.
Предлагам да вземем решение, с което да одобрим изплащане
на възнаграждения на ОИК – Калояново, в размер на 2 150,61 лв. с
осигурителите вноски. Както казах, освен счетоводната справка има
и контролен лист.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за одобряване изплащането на
възнаграждения на ОИК – Калояново.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-267/16.12.2021 г. сме
получили искане от ОИК – Сливен, за изплащане на дежурство
на 14 декември 2021 г. от председател и секретар, на което двамата,
въз основа на искане по проверка от прокуратурата в Сливен, са
предали съответната информация по съответните избирателни
списъци.
По преписката е наличен контролен лист и счетоводна
справка, поради което предлагам да изплатим възнаграждението за
това дежурство в размер на 181, 55 лв. с осигуровките.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С вх. № МИ-27-265/14.12.2021 г. в
Централната избирателна комисия е постъпило искане за изплащане
на възнаграждение на членовете на ОИК – Габрово, за дадени две
дежурства – на 3-и и на 9 декември 2021 г. На дежурствата е
подготвена информация и документи във връзка с писма по описа на
ОД на МВР – Габрово, възложени с разпореждане на Районна
прокуратура – Габрово.
Към преписката са приложени контролен лист и счетоводна
справка за размера на исканите възнаграждения, които, заедно с
осигурителните вноски, са на стойност 522,69 лв.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията на ОИК – Габрово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, правя
предложение за включване на нова точка в дневния ред относно
предложение до Президента на Република България за насрочване на
частичен избор за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго
предложение за допълване на дневния ред?
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Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаема госпожо Председател,
уважаеми колеги. Моля да ме включите в точка: „Промени в състава
на ОИК“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма други
предложения, подлагам на гласуване допълването на дневния ред с
новата точка 3а: Проект на решение относно предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен избор
за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с точка 3а от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ
НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСНОВО,
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия с вх. № ЧМИ-15-113/16.12.2021 г. е постъпила преписка от
ОИК – Елин Пелин, с която Централната избирателна комисия е
уведомена, че с Решение № 188 от 10 декември 2021 г. на основание
чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, ОИК е обявила предсрочното прекратяване на
пълномощията на кмета на кметство Лесново, община Елин Пелин,
Софийска област С. Ц. З.
Към писмото са приложени копие на Решение № 188 на ОИК –
Елин Пелин, копие от протокол от заседание на ОИК – Елин Пелин,
заверено копие от препис-извлечение от акт за смърт на С. З.,
както и справка от Служба ГРАО – Елин Пелин, за броя на
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населението по постоянен адрес на кметство Лесново, община Елин
Пелин, което към 17 декември 2021 г. е 1512 жители.
Поради това в кметство Лесново, община Елин Пелин следва
да се произведе частичен избор за кмет на кметство.
Предвид изложеното дотук и на посочените в проекта правни
основания предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение, с което да предложи на Президента на Република България
да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лесново, община
Елин Пелин, Софийска област.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По този проект на
решение има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване проекта относно предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен избор
за кмет на кметство Лесново, ведно с писмото до президента.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Решението е № 1058-МИ/21.12.2021 г.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад вх.
№ ЦИК-99-284/10.12.2021 г., с което „Карго-партнер“ ни изпратиха
фактура за наем за услугите, извършени през месец ноември 2021 г.
След като беше обсъдено на предишно заседание и на работна
група, предлагам да изпратим писмо до „Карго-партнер“, в което да
поискаме да бъде разширена справката, която са ни предоставили, а
именно да бъде вписан номерът на фактурата, да бъде подписана от
оторизирано лице, както и да бъде допълнена с документи,
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удостоверяващи извършените дейности. Проектът на писмо е в моя
папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на колегата Войнов имате ли изказвания или допълнения по текста –
да бъде подписано от представляващия или от упълномощено лице?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
с вх. № ЦИК-06-6-382/06.12.2021 г., с което „Информационно
обслужване“ АД ни предложиха да бъде осъществено третото ниво
отдалечени софтуерни консултации по договора ни с тях в периода
от 10 януари до 1 февруари 2021 г. Знаете, че Централната
избирателна комисия не разполага с достатъчен брой IТ
специалисти, които да участват в предложените консултации,
поради което предлагам да изпратим писмо до министъра на
електронното управление, с което да го помолим за съдействие да ни
бъдат препоръчани от Държавна агенция „Електронно управление“
АД специалисти-разработчици, които да получат трето ниво
отдалечени софтуерни консултации – писмото е в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предлагам да
запишем във втория абзац и да приложим като копие към писмото
това, което изпратихме на Държавна агенция „Електронно
управление“ АД – искането да ни предоставят такива специалисти.
Бяхме помолили, предвид кратките срокове, да стане до 20 декември
тази година, но, очевидно, нямаме получен отговор.
Предлагам абзацът „поради краткия срок до началото на
консултациите, молим за Вашето съдействие да ни бъдат
препоръчани от ДАЕУ специалисти-разработчици, които да получат
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третото ниво, към които се обърнахме с писмо – изх. №, копие от
което прилагаме“.
Ако няма други изказвания и предложения, моля, режим на
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, в тази връзка предлагам
да изпратим писмо и до „Информационно обслужване“ АД, с което
да ги уведомим, че наши софтуерни специалисти ще участват в
получаването на трето ниво отдалечени софтуерни консултации в
предложения период от 10 януари до 1 февруари 2022 г., като
поименният състав на специалистите ще им предоставим в найкратък срок. Проектът на писмо може да видите в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложение по
текста на писмото? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: – за 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова).
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпил е доклад от IT
експертите А. К., П. Ж. и Т. Ц. с вх. № ПВР/НС-23-381 – намира се в
моя папка в подпапка „доклад“. С него ни предоставят информация
относно машинното гласуване в изборите, произведени на
14 ноември 2021 г.
Ще припомня, че заедно с архивирането на информацията от
флашпаметите на машините на 14 ноември беше извършено
сравнение между данните, записани във флашките, изчетени в
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изчислителния пункт на РИК и флашпаметта, предназначена за
Централната избирателна комисия.
Установено е, че за няколко машини е налична информация
във флашпаметта за Централната избирателна комисия, но не е
изчетена от флашпаметта за изчислителния пункт на РИК. Също
така – обратно, за няколко машини е установено, че флашката за
изчислителния пункт е изчетена, а тази за Централната избирателна
комисия – не е. Посочени са и възможните причини за това –
механично увреждане на флашката или по време на архивиране при
четене на флашпаметите, или пък по друга причина. В доклада е
отбелязано, че е извършено сравнение на електронните бюлетини от
публикуваните резултатите на сайта спрямо архива и не е открито
несъответствие, а също така е извършена и проверка на подписите и
целостта на електронните бюлетини в архива и също не е открито
несъответствие.
В доклада е дадена информация и за locк файловете на
СУЕМГ, които показват причините за спиране на работата на
СУЕМГ, като за всяка конкретна машина е посочена причината за
спиране на работата. Най-много са грешките, възникнали в четеца на
смарткартите, но също има и грешки в принтера, грешки в
захранването, има и някои машини, при която loc файла не показва
грешка, но има грешка на самата секционна избирателна комисия –
това е за четири-пет секции.
Към доклада има и две приложения: Приложение № 1, което
съдържа идентификационните номера на СУЕМГ по секции, заедно
с номера на usb флашпаметите и използваната версия на софтуера и
номерата на смарткартите и Приложение № 2, което съдържа loc
файловете от машините, които не са успели да запишат успешно
информацията от изборния ден и са налични в архивните данни на
Централната избирателна комисия. Докладвам писмото за сведение
и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Чаушев?
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Къде е публикувано това писмо? Къде са
приложенията?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В моя папка има подпапка „доклад“. Там е
писмото с вх. № ПВР/НС-23-381 и двете приложения.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: По какъв повод е това?
ЕМИЛ ВОЙНОВ: В изпълнение на договора, в който е
заложено това нещо.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Че е имало механично увреждане на
флашка, звучи твърде безумно дори и за IT специалистите! Няма да
влизам в подробности. Казах, че само това нещо е достатъчно за
съмнения.
Най-интересното е, как с нашите ключове съответно са
заключвани проблеми с хеш-а? Заключили сме грешен хеш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, докладът на
колегата Войнов, доколкото разбирам, е предоставената информация
въз основа на извлечените данни от флашпаметите от изборите на
14 ноември тази година. От тази памет в сравнение с отворените
данни, публикувани от „Информационно обслужване“ АД,
публикувани на страницата на Централната избирателна комисия.
Всъщност екселските таблици – Приложение № 1 и Приложение
№ 2, е по избирателни секции с номер на машина, версията на
софтуера – това, което е било видимо вероятно в техническото
устройство.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Показват машините, които са преустановили
своята работа – какви са причините за преустановяване на работата
им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има и номерата на
всяка смарткарта.
Колега, Войнов, смятам, че е добре информацията, която е
предоставена на вниманието на Централната избирателна комисия,
да бъде възложено на нашата администрация да направи сравнение с
документите, които имаме за машините, с които е преустановено
машинното гласуване, примерно където има проблем с четеца на
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карти; от доклада на „Информационно обслужване“ АД, където са
съставени протоколи „КР“, тъй като не са били изчетени данните, за
да може да видим дали се засича тази информация.
Предлагам да възложите чрез директора на дирекция
„Администрация“ да бъде извършена тази проверка, като определите
и срок.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпили са – пак във
връзка с IT специалистите, три отчета с вх. № ЦИК-09-505; ЦИК-09292; ЦИК-11-72 от А. К., П. Ж. и Т. Ц., които отчети
са за изпълнение
на
работата
им
във
връзка
с
граждански договори, сключени на 9 декември 2021 г.
В тази връзка е постъпила докладна записка от Красимира
Манолова – директор на дирекция „Администрация“, с вх. № ЦИК09-507/20.12.2021 г., която е относно изпълнението на тези три
граждански договора. Срокът на изпълнение на възложените
дейности е до 15 декември 2021 г. В тази връзка са представени
писмените отчети на тримата, в които подробно е описано
извършените от тях дейности.
Предвид изложеното се предлага на основание предоставените
отчети за изпълнените дейности да им бъде изплатено съответното
възнаграждение. Предложението да бъде извършено плащането.
В началото на доклада казах, че предложението е да бъде
приета работата и да бъде извършено плащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Имате
ли
предложения по доклада на господин Войнов? Няма.
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 14 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч Солакова)
Продължаваме с докладите по точка първа от дневния ред:
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ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ ЗА
ИЗБРАНИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам писмо от председателя на
Народното събрание с вх. № НС-02-122/20.12.2021 г., с което ни
изпращат заверени копия от писма – вх. №
АД-47-11944/20.12.2021 г. № 4 на Любомир Йорданов Попйорданов, а № 3 от
20.12.2021 г. на Ивайло Георгиев Стайков – и двамата са обявени със
съответните решения на Централната избирателна комисия за
народни представители, но и двамата заявяват, че не желаят да бъдат
такива и няма да положат клетва пред Народното събрание и ни се
изпращат заверени копия от тези заявления.
В тази връзка Ви предлагам проекти на решения с проектни
номера 1062 за обявяване на Лозко Стефанов Лозев за народен
представител.
С цитираното от мен писмо на председателя на Народното
събрание ни е изпратено заявлението на Ивайло Георгиев Стайков, с
оглед на което Ви предлагам Централната избирателна комисия да
приеме, че Ивайло Георгиев Стайков прави отказ да встъпи в
пълномощията и да положи клетва като народен представител
съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Доколкото с Решение № 1035-НС от 14.12.2021 г. на
Централната избирателна комисия освен Ивайло Георгиев Стайков
за народен представител е обявен следващият в листата под № 4
Младен Тодоров Запрянов на мястото на Атанас Петров Атанасов за
времето, през което Асен Васков Василев или Атанас Петров
Атанасов изпълняват функциите на министър, Централната
избирателна комисия счита, че поради отказа на Ивайло Георгиев
Стайков да встъпи в пълномощията на народен представител с това
решение Младен Тодоров Запрянов трябва да бъде обявен за
народен представител на мястото на Асен Васков Василев, а Лозко
Стефанов Лозев следва да бъде обявен за народен представител на
мястото на Атанас Петров Атанасов.
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Предвид горното и на съответните правни основания
предлагам да вземем решение, с което да обявим за народен
представител на мястото на Асен Васков Василев, Младен Тодоров
Запрянов под № 4 в листата на коалиция „Продължаваме промяната“
в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, и да обявим за
народен представител в същия район Лозко Стефанов Лозев под № 5
от листата на коалиция „Продължаваме Промяната“ на мястото на
Атанас Петров Атанасов, като за времето, за което и Асен Васков
Василев и Атанас Петров Атанасов изпълняват функциите на
министър, и двамата депутати – Младен Тодоров Запрянов и Лозко
Стефанов Лозев да бъдат народни представители на временен
мандат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този
проект на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1059-НС/21.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Във връзка с отказа да положи клетва
следващият обявен за народен представител, който Ви докладвах –
Любомир Йорданов Попйорданов, Ви предлагам проект на решение
с проектен номер 1064 за обявяване на Петър Василев Кьосев за
народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София.
С писмо с вх. № НС-02-122/20.12.2021 г., както Ви докладвах,
председателят на Народното събрание ни изпраща заверен препис от
заявлението на Любомир Йорданов Попйорданов, който заявява, че
не желае да бъде народен представител, с оглед на което Ви
предлагам да приемем, че е налице отказ да встъпи в пълномощията
и да положи клетва. Предвид, че с Решение № 1048/15.12.2021 г.
Централната избирателна комисия е обявила Любомир Йорданов
Попйорданов за избран за народен представител от листата на

33
Двадесет и четвърти изборен район – София, под № 6 от коалиция
„Продължаваме промяната“ и на посочените правни основания,
предлагам да обявим за народен представител в Четиридесет и
седмото народно събрание от Двадесет и четвърти изборен район –
София, Петър Василев Кьосев с посоченото ЕГН под № 9 от листата
на коалиция „Продължаваме промяната“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този проект на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1060-НС/21.12.2021 г.
РОСИЦА МАТЕВА: Последният доклад е заявление за отказ с
писмо по електронна поща вх. № НС-11-201/20.12.2021 г., а от
днешна дата и в оригинал под същия номер е пристигнало заявление
от Цветомир Донев Конов с посочено ЕГН от Русе, който заявява
желанието си за отказ да заеме мястото на редовен народен
представител в Четиридесет и седмото Народно събрание, избран от
коалиция
„Продължаваме
Промяната“
в
Деветнадесети
многомандатен изборен район – Русе.
Колеги, припомням, че с Решение № 1055-НС от 20.12.2021 г.
Цветомир Донев Конов е обявен за народен представител на мястото
на Николай Йорданов Събев, за времето, за което последният
изпълнява функциите на министър, така че това заявление следва да
бъде препратено до председателя на Народното събрание, тъй като,
след като вече е обявен за избран за народен представител,
Цветомир Конов трябва да положи клетва или да заяви пред
председателя на Народното събрание отказа си да положи клетва и
да встъпи в пълномощията на народен представител.
Предлагам да гласуваме писмо, с което да препратим
заявлението на председателя на Народното събрание и писмо до
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„Държавен вестник“ за публикуване на двете решения, както и до
Народното събрание да изпратим копие от решенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Колеги, моля, режим на гласуване Решение № 1059 и Решение
№ 1060 да бъдат изпратени за обнародване в „Държавен вестник“ и
до председателя на Народното събрание.
Гласували 9 членове на ЦИК: – за 9 (Гергана Стоянова, Елка
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С това прекъсвам
заседанието на Централната избирателна комисия, което ще
продължи в 14,30 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
По писмото до „Сиела Норма“ АД има ли предложения по
текста?
Заповядайте, господин Чаушев.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Текстът е пределно общ. Той нищо не
казва, не създава абсолютно никакви задължения за насрещната
страна.
Предлагам да се сложи конкретният текст от договора въз
основа на какво изпълнителят по този договор трябва да осигури,
първо, логистика, второ – софтуера, и транспортирането обратно
към съответните складове на Централната избирателна комисия.
Да се посочат конкретно текстовете от договора по отношение
на софтуера и по отношение на логистиката, да се пише точно въз
основа на договора какво пише и въз основа на какво пишат това
писмо?
Аз направих предложение, пък Вие си го гласувайте или не!
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Предлагам да го гласуваме, както съм го
предложил, с направената корекция от председателя.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да се гласува съгласно
Правилника, първо, моето предложение, и после това на господин
Войнов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, подлагам на
гласуване предложението на колегата Чаушев за допълване на
писмото, както го е предложил: да се изпише текстът от договора.
Това беше предложението.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Много моля да има писмен текст, за да
видим какво гласуваме и да се каже текстът на микрофон.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Аз предлагам да се отложи точката до
евентуално ново гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Чаушев, не
Ви бях дала думата, но Вие направихте предложение, което аз
мислех да направя.
Колеги, ще подложа на гласуване всички предложения, когато
имаме разписан текст в по-късната част на заседанието.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Когато реша!
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
точка пета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОМЯНА НА
СЪСТАВА НА ОИК – КАВАРНА.
Заповядайте, госпожо Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
проект на решение за промяна в състава на ОИК – Каварна.
Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-58/20.12.2021 г. от
упълномощен
представител
на
коалиция
„БСП за България“ В. К., която предлага на мястото на Н. С.
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С. заместник-председател на ОИК – Каварна – починал, да бъде
назначена А. Н. Д.
Към предложението са приложени всички изискуеми
документи: декларация по чл. 75, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 и
чл. 3 от Изборния кодекс; копие от дипломата за завършено висше
образование на Анка Николова; пълномощно в полза на Виктория
Керчева, както и препис-извлечение от акт за смърт.
Предвид изложеното и на база правните основания предлагам
на Централната избирателна комисия да
„РЕШИ:
Установява предсрочното прекратяване на пълномощията на
Николай Стоянов Стоянов като заместник-председател на ОИК –
Каварна, област Добрич, и анулира издаденото му удостоверение.
Назначава за заместник-председател на ОИК – Каварна, област
Добрич, Анка Николова Димитрова.
На назначения заместник-председател на ОИК да се издаде
удостоверение“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
проекта на решение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1061-МИ/21.12.2021 г.
Следващ докладчик – госпожо Ганчева, заповядайте за ОИК –
Тутракан.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
докладваната от колегата Баханов в първата част на заседанието
преписка с вх. № МИ-06-829/20.12.2021 г., с която преписка община
Тутракан ни е изпратила препис-извлечение от акт за смърт на
починал член на ОИК – Тутракан, от квотата на ПП ВОЛЯ, а именно

37
Ц. П. К. Приложен е препис-извлечение от смъртния акт за
предприемане на действия по компетентност, предвид което Ви
предлагам проект на решение, с което да установим предсрочно
прекратяване пълномощията на Ц. П. К. като член на ОИК –
Тутракан, област Силистра.
Госпожо Председател, предлагам да го гласуваме и след това
писмо до съответната политическа сила, за да направят предложение
за попълване състава на ОИК – Тутракан.
Аз бих предложила към писмото, което колегата Баханов е
изготвил, но освен копие на решението, да приложим и копие на
преписката от община Тутракан.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този
проект? Няма.
Моля, режим на гласуване, ведно с писмото до съответната
политическа сила.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Гергана Стоянова,
Елка Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Решението е № 1062-МИ/21.12.2021 г.
Продължаваме с доклад в точка осма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам постъпили две жалби с
идентично съдържание като фактология, смисъл и оплаквания, но са
подадени от различни лица.
По жалба с вх. № МР-18-10, подадена от Национална
гражданска
мрежа/Мрежата“
срещу
Решение
№
345МР/16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за назначаване съставите на
секционни избирателни комисии за провеждане на местния
референдум в село Синитово, област Пазарджик.
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Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия на
20 декември 2021 г. в 9,43 ч., донесена от представител на
цитираната
„Национална
гражданска
мрежа/Мрежата“
в
Деловодството на Централната избирателна комисия.
В жалбата се излагат доводи за незаконосъобразност на
Решение № 345-МР от 16 декември 2021 г. на ОИК – Пазарджик, но
като беше разгледана преписката и се съобрази датата и часът на
постъпване на жалбата, е видно, че същата е просрочена, поради
което предлагам проект на решение, с което Централната
избирателна комисия да остави без разглеждане жалбата на
„Национална гражданска мрежа/Мрежата“ срещу Решение № 345МР/16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик, за назначаване съставите на
секционни избирателни комисии за произвеждане на местен
референдум в село Синитово, област Пазарджик, проведен на
19 декември 2021 г., тъй като подадената жалба е просрочена. В моя
папка има проект на решение в този смисъл.
Предлагам да бъде гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този проект на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Решението е № 1063-МР/21.12.2021 г.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам и следващата жалба срещу
Решение № 345-МР/16.12.2021 г. на ОИК – Пазарджик. Жалбата е с
вх. № МР-22-6 и е подадена от К. Т. К. чрез
упълномощен адвокат П. А. Щ.
Жалбата е получена по имейл в Централната избирателна
комисия на 19 декември 2021 г. в 17,19 ч. В жалбата са изложени
същите обстоятелства и оплаквания за незаконосъобразност на

39
процедурата по провеждане на консултациите за определяне
съставите на секционните избирателни комисии за провеждания
референдум в село Синитово.
В моя папка има проект на решение с проектен номер 1066, с
който Ви предлагам Централната избирателна комисия да вземе
решение, като определи, че жалбоподателят, независимо че има
право на гласуване в този местен референдум, всъщност не е пряк
адресат на обжалвания акт, няма законово защитен правен интерес
от обжалване, тъй като липсват данни за неблагоприятно засягане на
неговата правна сфера. Няма данни за нарушаване, ограничаване на
субективни права или създаване на нови субективни права или
задължения на конкретното лице.
Поради тази причина и на съответните правни основания
предлагам да се вземе решение, че се оставя без разглеждане
жалбата на К. Т. К. срещу цитираното решение на ОИК –
Пазарджик, за назначаване съставите на секционните избирателни
комисии за вече проведения местен референдум.
Моля да се запознаете с текста и да бъде подложено на
гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по този
проект на решение по жалбата на Кръстьо Кръстев? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1064-МР/21.12.2021 г.
Преминаваме към точка шеста от дневния ред:
ПРОЕКТ НА ХРОНОГРАМА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА
ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 г.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Ще започна аз, тъй като
материалите са качени в моя папка – проект на решение за
Хронограма в два отделни файла с проектен № 1067-МИ. Решението
е такова, каквото би трябвало да изглежда с посочените правни
основания.
Хронограмата може да видите в следващия файл. Току-що с
колегите Георгиев и Стойчева коментирахме, че в т. 8 има нещо, на
което трябва да обърнем внимание, и то е по отношение на мерките
във връзка с епидемичната обстановка. Законът за преодоляване на
последиците се отнася за тази календарна година, за следващата
година нямаме информация. Говорим за образуването на подвижни
кутии за хора, поставени под карантина или изолация. Конкретно
това правомощие според мен трябва да обсъдим.
В останалата си част Хронограмата е последователна като
съдържание, тъй като няма промени в Изборния кодекс и не се
различава от Хронограмата от частичните избори, проведени на
3 октомври тази година.
Накрая, финалните текстове, обяснителните бележки относно
периода, в който се изчислява шестмесечният срок, съгласно чл. 396,
ал. 1; и за общинските избирателни комисии – кога им започват
правомощията и кога приключват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, страница по
страница ли ще ги гледаме?
От 1-ва до 10-а точка имате ли предложения?; от 11 – 20, има
ли предложения; от 21 – 30, имате ли предложения; от 30 – 40 има
ли предложения; от 41 – 50 и от 51 – 60 имате ли предложения?
Няма.
С проекта всички сте се запознали предварително и ако
смятате, че не е необходимо да го разглеждаме до края, да го
подложа на гласуване, след като няма промени спрямо предходни
частични избори. Няма промяна и в нормативната уредба с
изключение на чл. 28.
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ЕЛКА СТОЯНОВА: В тази точка променяме правното
основание – чл. 57, ал. 1, т. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ако няма забележки
и предложения по текста на Хронограмата, подлагам на гласуване
така представения проект за Хронограмата за частичните избори на
27 февруари 2022 г.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: – за 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Емил
Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1065-МИ/21.12.2021 г.
Връщаме се към втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Госпожо Солакова, заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, представям на
вниманието Ви отчета по план-сметката с вх. № ЦИК-09510/21.12.2021 г., заедно с това и корекция по бюджета на
Централната избирателна комисия.
Моля да погледнете и да гласуваме писмото до министъра на
финансите, с което да го уведомим за разходваните средства по
приетата план-сметка с ПМС № 305 от 17 септември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнахте
ли документите, които са в папката на госпожа Солакова?
Имате ли изказвания или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване за изпращане на документите до
Министерството на финансите.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, моля да се
запознаете с докладна записка – вх. № ЦИК-09-508/20.12.2021 г., във
връзка с извършване на инвентаризация по Закона за
счетоводството.
Приложен е и проект на заповед за състав на комисията и
определените задачи, които тази комисия трябва да има за
изпълнение при извършването на инвентаризацията. Докладвам само
за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № ЦИК-1416/21.12.2021 г. Получили сме преписка от кмета на община Нова
Загора Н. Г. с приложени към нея заповед и протокол за отваряне на
запечатано помещение по искане на органите на МВР за извършване
на справка.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте с доклад по тази точка.
РОСИЦА МАТЕВА: След направеното работно обсъждане
предлагам писмата от Съда на Европейския съюз по преюдициално
дело C-306/2021 г. да останат за сведение на Централната
избирателна комисия, тъй като, както и в предходния доклад,
Върховният административен съд с Определение от месец октомври
е допълнил мотивите за исканото преюдициално запитване и
поддържа отправеното с Определение от месец април питане, така
че Централната избирателна комисия приема, че това ѝ е изпратено
за сведение и информиране.
Във връзка с необходимостта да се произведе втори тур на
частичните избори в кметство Вакарел Ви предлагам проект на
писмо до Печатницата на БНБ, което може да видите в папката на
колегата Солакова, с проектен номер 2434, с което да ги уведомим,
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че във връзка с решение на ВАС по посоченото административно
дело, да имат готовност да отпечатат хартиените бюлетини за
произвеждане на втори тур за частичния избор на кмет на кметство
Вакарел, община Ихтиман на 16 януари въз основа на заявка от
кмета на община Ихтиман.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по това
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: – за 12 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към точка седма от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ.
Заповядайте, господин Томов.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, връщам на доклад
писмо с вх. № ПВР/НС-29-8/09.12.2021 г., което вече веднъж
докладвах. Писмото е подписано от Р. С. и Ж. Б. и
е назовано „заявление за достъп до обществена информация“ с
четири въпроса, които са поставени в него за предоставяне на
информация относно броя на българските граждани, които на
14 ноември 2021 г. са гласували в Република България – общо за
страната и по области; броя на българските граждани, които също на
14 ноември са гласували извън Република България; броя на
българските граждани, гласували на 21 ноември 2021 г. в Република
България, респективно и извън Република България.
Предвид съдържанието на въпросите, предлагам да отговорим
с писмо със следното съдържание:
„Уважаема госпожо С., уважаеми господин Б!
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В отговор на Вашето писмо до Централната избирателна
комисия с вх. № – еди-кой си – Ви, уведомяваме, че то не може да
бъде прието за заявление за достъп до обществена информация, тъй
като всички данни, които Вие искате в т. 1.4. на цитираното писмо,
са публикувани незабавно след изборите на интернет страницата на
Централната избирателна комисия“.
За Ваше улеснение прилагаме линковете съответно за
резултатите от изборите за президент и вицепрезидент и за народни
представители на 14 ноември и за президент и вицепрезидент на
Републиката на 21 ноември 2021 г., както следва – посочени са двата
линка за първия и втория тур, които съдържат исканата
информация.“
Във втория абзац им посочваме възможността да ползват
опцията „отворени данни“, която дава възможност за допълнителна
обработка на тази информация в машинно четим вид. Посочваме им
линковете.
Това е съдържанието на писмото, което предлагам, и може да
го видите в моя папка от днешна дата, тъй като в случая става дума
за искане само за публикувана информация.
Смятам, че по този начин подаваме достатъчно информация на
интересуващите се граждани и те биха могли да намерят всичко,
което ги интересува, на тези два линка.
Предлагам да го гласуваме с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Томов има ли изказвания или друго предложение?
Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към последната точка от дневния ред:
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РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка има писмо с вх. № ЦИК-07-116/20.12.2021
г., разпределено ми е днес. Писмото представлява покана от AYFES
да се включи човек от Централната избирателна комисия в курса ми
по изборни технологии и кибер хигиена.
Преди две години имаше подобно покана. Курсът беше
присъствен в Талин. Тогава помолихме „Информационно
обслужване“ АД да изпрати човек и те бяха изпратили И. И.,
която е част от техния отдел по оргтехнологии.
Тъй като ние се опитваме да изградим капацитет, предлагам да
изпратим като име за номинация – днес е крайният срок за подаване
на такава номинация – господин К. Попитах го съвсем неофициално
дали би се включил, което той прие с ентусиазъм. Курсът ще бъде
онлайн, четиридневен през месец януари.
Писмото, което съм подготвил, е с нашата номинация на
господин К., който е главен експерт ИКТ, във връзка с писмото,
което те са ни изпратили. Проектът на писмото може да видите в
моя папка, което е от четири реда.
За да спазим срока – 21 декември, би трябвало тези четири
реда да ги напиша на английски език. Там няма какво да се сбърка.
Ако ме упълномощите, ще го преведа, след като бъде подписано и
ще го изпратим.
Колеги, след направените обсъждания, оттеглям това си
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Димитров,
ако не възразявате, нека сега да остане за запознаване Вашият
доклад, и на следващо заседание ще го решим.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз не възразявам, но считам –
за пореден път ще си изразя мнението, че, за да си член на
Централната избирателна комисия не е необходимо да знаеш
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английски или какъвто и да е език. Това не е условие, за да бъдеш
член на Комисията, въпреки изразените мнения от колеги през
годините.
Ние сме държавен орган. Официалният език в България е
българският език! Не че не вярвам на колегата докладчик или на
когото и да е от нас, но, за да може своевременно да се запознаваме
и да взимаме решения по такива преписки, още повече, ако не ме
лъже споменът, в Деловодството като влезе документ, по правилата
за документооборота, трябва също да се изпраща за превод. Мисля,
че тези правила още не са отменени.
Считам, че тези преписки трябва да отиват за незабавен
превод, за да може Централната избирателна комисия да вземе
информирано решение.
Извинявайте, но според мен е безпредметно да докладваме
преписка, която е на език, различен от българския, и да отлагаме
каквото и да било. Считам, че тези преписки следва да се превеждат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Само едно допълнение може би.
Колега Ганчева, очевидно, в предходния мандат по някакъв
устен начин са отменени правилата, тъй като имах случай да ми се
дава преписка на английски. На въпроса ми защо не е изпратена за
превод от Деловодството ми отговориха, че това изискване е
отменено устно, поради което те не го изпращат. Ако докладчикът
прецени, тогава се изпраща за превод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
Колега Матева, аз съм си изразила мнението и в предходен, и в
по-предходен мандат. Не знам защо допълнението беше към мен.
Считам, че решенията, с които органът и в този мандат, и в
предходния, доколкото знам, няма промяна в Изборния кодекс, се
взимат с две трети мнозинство. На мен лично не ми е известно да се
отменят правила по устни разпореждания.
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Имаше изразени становища от колеги в преходен мандат, а и в
този, в който бяхме заедно с Вас, колега Матева, че документите не
следва да се превеждат. Аз винаги съм твърдяла и продължавам да
твърдя, че в България документите в държавните органи се
превеждат веднага като влязат в Деловодството.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Ганчева, не Ви репликирам.
Допълвам това, което казахте, като пояснение към обстоятелството
защо не е преведено. Аз също много ясно си спомням в попредишния мандат какво беше решението – влезе ли документ в
Централната избирателна комисия на език, различен от българския,
се изпраща незабавно за превод. В този мандат, когато два пъти ми
беше разпределена преписка на английски език, ми беше отговорено
това, което казах. Всъщност Деловодството не спазва писмените
решения на Централната избирателна комисия, а нечии устни
указания, и то продължава да не ги спазва, както виждаме. Не знам
дали има земна сила, която да ги накара да си изпълняват
задълженията.
Абсолютно съгласна съм, че независимо от това кой от
членовете на Централната избирателна комисия знае или не знае
английски език, документ, който влезе в Централната избирателна
комисия, трябва да бъде преведен на български език, защото това е
официалният език в Република България.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нямам нищо против. Ако е
необходимо, ще го дам за превод. Проблемът беше с крайната дата и
повече няма да повдигам такъв въпрос. Всеки път ще остава за
превод каквото и да е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колега Димитров, с цялото ми
уважение към Вас, аз считам, че Вие нямате задължение нищо да
направите – нито да го възложите, нито дори да не го възложите.
Ако този документ беше на мой доклад, щях да го върна
веднага на деловодителя, обработил преписката, или чрез директора,
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за да се действа по правилата за документооборота. Считам, че всеки
един от нас, за да улесни работата на органа, трябва да процедира по
този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папка с мои инициали съм
подготвил две писма и една преписка за сведение.
Първо, докладвам писмо до областния управител на Хасково
във връзка с искане за отваряне на запечатано помещение в сградата
на областната администрация.
Писмото е с проектен номер 2433. Моля да го погледнете –
вх. № НС-14-53, е писмото на областния управител
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
предложения по проекта на колегата Георгиев? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Второто подготвено писмо е с
проектен номер 2418 и е до господин Б. Г. Получили сме писмо по
електронна поща от посоченото лице, който моли да му изпратим
изборните резултати от парламентарните избори, произведени през
2017 г. за Двадесет и трети многомандатен изборен район в еxcel
формат.
В писмото му отговаряме, че Централната избирателна
комисия не съхранява данни за изборите точно в този формат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
или предложения по този проект на писмо? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: – за 11 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам за сведение извинителен
адрес с вх. № НС-29-24-68/21.12.2021 г. Докладвах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Томов,
заповядайте в тази точка.
ЦВЕТОЗАР ТОМОВ: Благодаря. Колеги, докладвам за
сведение писма вх. № ПВР-04-02-37/17.12.2021 г. – проект на писмо.
Документът е приемо-предавателен протокол за предаването от
страна на Централната избирателна комисия на ГД ГРАО на копие
от избирателните списъци от секционните избирателни комисии
извън страната от произведените избори на втори тур за президент и
вицепрезидент. Качено е във вътрешната мрежа с дата 17 декември в
моя папка.
Също

за

сведение

Ви

докладвам

писмо

ПВР/НС-23-

380/20.12.2021 г. от ДАНС. Уведомяват ни, че при направена
проверка от ДАНС на данните от изборите на 14 ноември 2021 г. са
забелязани пропуски при предаването на избирателните списъци за
седем секции, които са посочени по номера, и че всички налични
документи за цитираните секции, както и за останалите, са
предадени в Централната избирателна комисия на 15 ноември след
устно разпореждане.
Специално за СИК № 709 – секцията във Финландия, са
приложени избирателни списъци както и протокол на DVD носител,
като в моя папка от днешна дата, в отделна папка е качена
информацията, която този диск съдържа.
Предлагам този списък да бъде предаден на ГД ГРАО както за
всички останали, за да се извърши проверка – да вземем протоколно
решение за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Няма.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: – за 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветанка
Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Колеги,

поради

изчерпване

на

дневния

ред

закривам

заседанието на Централната избирателна комисия и насрочвам
следващото за утре, 22 декември 2021 г., от 10.30 ч.
(Закрито в 15,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

