ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 150
На 6 януари 2022 г. в зала № 238 в сградата на Народното
събрание се проведе заседание на Централната избирателна комисия
при следния
ДНЕВЕР РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладват: Росица Матева, Емил Войнов, Гергана
Стоянова
2. Проект на решение относно насрочване на частични избори
за кмет на кметство Величково, община Пазарджик.
Докладва: Силвия Стойчева
3. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладва: Йорданка Ганчева
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Димитър
Димитров,
Цветанка
Георгиева,
Йорданка Ганчева, Любомир Георгиев, Георги
Баханов
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир
Георгиев, Елка Стоянова
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Цветозар Томов, Росица Матева, Гергана Стоянова,
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Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАТ: Севинч Солакова, Цветозар Томов, Красимир
Ципов – платен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,40 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия.
*
*
*
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове сме в залата – налице е кворум за откриване на
първото заседание за 2022 г.
Първо, искам да честитя на всички Новата година!
Да си пожелаем да сме здрави!
Да е щастлива и успешна Новата година!
Да имаме повече спокойствие и да срещаме повече добри хора
по пътя си!
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване – докладват госпожа Матева, господин
Войнов и госпожа Гергана Стоянова.
2. Изплащане на възнаграждения на ОИК – докладва госпожа
Ганчева.
3. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Георгиева, госпожа
Ганчева, господин Георгиев, ще Ви докладвам и аз.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва госпожа
Матева.
5. Разни – докладват: господин Димитров, господин Георгиев
и госпожа Елка Стоянова.
В платен отпуск са госпожа Солакова, господин Томов и
господин Ципов.
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Колеги, съгласно чл. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Централната избирателна комисия определям господин
Димитров като заместник-председател да подписва документацията
на Централната избирателна комисия вместо секретарят.
Имате ли предложения по дневния ред?
Заповядайте, госпожо Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Госпожо Председател, моля да
създадем нова точка: Проект на решение относно насрочване на
частични избори за кмет на кметство Величково, община
Пазарджик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще стане т. 2 –
Проект на решение относно насрочване на частични избори за кмет
на кметство Величково, община Пазарджик, останалите ще се
преномерират.
Госпожо Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Моля да ме включите в точка
„Разни“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, освен че се поздравихме за Новата година, честит
празник на колегата Ганчева и всички, които празнуват този хубав
празник – Богоявление!
Нека бъдат живи и здрави!
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, припомням, че с
писмо – изх. № НС-07-93/09.12.2021 г., изискахме от кмета на
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Столична община да бъдат предоставени на Централната
избирателна комисия неразпечатани пликове № 4-НС за три
секционни избирателни комисии от произведените избори на
14 ноември 2021 г., които съдържат разписките от машинното
гласуване.
По повод на подаден сигнал, както и по повод самосезиране на
Централната избирателна комисия от публикация в медиите, в
публикуваните на интернет страницата на Централната избирателна
комисия резултати от гласуването и резултатите от контролното
преброяване на разписките има данни за разминаване в тези
резултати в посочените три секционни избирателни комисии. В
момента Ви докладвам, че с писмо – вх. № НС-07-94/22.12.2021 г.,
ни е предоставен неразпечатан плик № 4-НС на секционна
избирателна комисия № 234608002 от Район „Изгрев“.
С вх. № НС-07-95/23.12.2021 г. ни е предоставен неразпечатан
плик № 4-НС за секционна избирателна комисия № 244606022 от
Район „Подуяне“ и с писмо – вх. № НС-07-1/05.11.2021 г., ни е
предоставен неразпечатан плик № 4 от Район „Панчарево“ за
секционна избирателна комисия № 234623006.
Показвам Ви, че пликовете са подписани, както е указано от
Централната избирателна комисия. И трите плика не са разпечатани.
Моето предложение е: имаме два варианта за действие – или
ние да направим контролното преброяване в заседание на
Централната избирателна комисия, каквато беше идеята преди
изпращането на писмото, което, считам, че ще бъде малко потрудно, или да създадем комисия от членове на Централната
избирателна комисия, която да отвори пликовете, да направи
контролното преброяване, да извърши сравнение с публикуваните
резултати, обективирани в протоколите на секционната избирателна
комисия и да докладва на Централната избирателна комисия
резултата от това контролно преброяване – налични ли са
действително разлики в броя на разписките, в броя на отчетените
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гласове, подадени от машините в тези три секционни избирателни
комисии, или просто е допусната грешка при преброяването им.
За членове на комисията предлагам, ако са съгласни: колегата
Димитров, Георгиев, колегата Гергана Стоянова, колегата Войнов,
Чаушев и аз да извършим отварянето на пликовете, контролното
преброяване и в следващо заседание да информираме Централната
избирателна комисия за резултата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения или предложения за други колеги, които да се включат
в комисията, която да отвори пликовете и да извърши преброяването
на контролните разписки и на следващо заседание да го докладва.
Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване
колегите Матева, Димитров, Георгиев, Гергана Стоянова, Войнов и
Чаушев да извършат тези действия, след което да информират
Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми
колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-00-362/23.12.2021 г. от
„Карго-партнер“, като с него ни предоставят исканите документи
към фактурата за месец ноември.
Ще припомня, че с писмо от 21 декември 2021 г. поискахме в
справката за извършените услуги да бъде вписан номерът на
фактурата; да бъде подписана и да бъде допълнена с документи,
удостоверяващи извършените дейности.
По представените документи е изготвено становище от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-5031/05.01.2022 г., в което са описани представените документи.
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Предвид установеното съответствие на предоставената към
фактурата справка за извършените дейности и Приложение № 1 към
договора, съдържащо цените на услугите по договора, както и, че са
спазени изискванията на договора, предлагам да вземем решение за
изплащане стойността по фактурата за месец ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по направения доклад или предложение? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение въз основа
на докладната записка от администрацията и представената към нея
преписка.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам писмо с
вх. № ЦИК-06-11-208/22.12.2021 г. във връзка с получаването на
трето ниво отдалечени софтуерни консултации по Договор № 22 от
24 юни
между
Централната
избирателна
комисия
и
„Информационно обслужване“ АД.
Ние поискахме с писмо от Държавната агенция Електронно
управление“ АД да ни препоръча специалисти, които да получат
тези знания. С докладваното писмо от ДАЕУ ни предлагат четирима
специалисти, които имат дългогодишен опит като програмисти и
нива на компетенции, необходими за получаването на трето ниво
софтуерни консултации.
Към писмото са приложени СV на четиримата специалисти –
Д. М., Н. Ц., А. А. и И. Д.
В тази връзка предлагам да вземем протоколно решение, с
което да одобрим четиримата предложени специалисти и те, заедно с
Александър Кирков, Тодор Цолов и Ясен Танев, с които и досега сме
работили, да вземат участие в получаването на трето ниво
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отдалечени софтуерни консултации, които ще започнат от 10 януари
2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
направения доклад от колегата Войнов за тези седем лица, които да
участват в предаването на третото ниво знания, имате ли изказвания
или други предложения? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение, като
възложим чрез директора на дирекция „Администрация“ да се
изготвят и проекти на договори с тези лица във връзка с възложената
работа.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Във връзка с това предлагам да изпратим
писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ги уведомим
за поименния състав на специалистите, които ще участват в
получаването на трето ниво отдалечени софтуерни консултации, и
да ги помолим да ни информират за процедурата по получаването на
консултациите, както и за обезпечаването с необходимата за
консултациите техника.
Проектът на писмото е в моя папка, може да се запознаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, погледнете
писмото до „Информационно обслужване“ АД.
Ако няма предложения по текста, моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Докладвам писмо с вх. № ЦИК-06-291/06.01.2022 г. от „Сиела Норма“ АД в отговор на наше писмо, с
което ги уведомихме, че съгласно Договор № 34 от 1 октомври
2021 г. следва да имат готовност за осъществяване на дейностите по
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машинното гласуване за втория тур на изборите за кмет на кметство
Вакарел на 16 януари 2022 г.
В писмото си „Сиела Норма“ АД твърди, че са изпълнили
задълженията си по Договор № 34, а за изборите във Вакарел могат
да осъществят дейностите, ако Централната избирателна комисия им
ги възложи срещу допълнително заплащане. Цената, която предлагат
за две машини, е на стойност 28 хил. 280 лв. без ДДС.
Докладвам писмото за запознаване и предлагам да го обсъдим
на работна група след заседанието.
Докладвам и две писма от Министерството на външните
работи с вх. № ПВР/НС-04-1-71-1 и ПВР/НС-04-1-71-2 от 4 януари
2022 г. С тях ни предоставят копие от приемо-предавателните
протоколи за приемане в склада на „Карго-партнер“ на 16 СУЕМГ
на 23 декември 2021 г. и една машина на 30 декември 2021 г.
Във второто писмо се твърди, че към 30 декември 2021 г. в
склада на „Карго-партнер“ са предадени всички СУЕМГ, използвани
за гласуване извън страната на 14 и 21 ноември 2021 г.
В тази връзка Ви докладвам и писмо от Главна дирекция
„Жандармерия“ – вх. № ПВР/НС-04-2-1/05.01.2022 г., с което ни
уведомяват, че в периода от 29 ноември до 30 декември 2021 г. в
склада на „Карго-партнер“ са върнати 499 броя СУЕМГ, използвани
извън страната на 14-и и 21 ноември 2021 г.
Ако вземем предвид и справката, която ни даде „Каргопартнер“ с писмо – вх. № ПВР/НС-23-375, което е в моя папка от
20 декември 2021 г., между 20 ноември и 29 ноември 2021 г. са
върнати още 253 броя СУЕМГ, така че общият брой става 752 –
точно колкото са използваните машини на изборите на 14 и
21 ноември 2021 г. извън страната.
Тъй като вече имаме протоколно решение за извършване на
инвентаризация на СУЕМГ, която трябва да потвърди броя на
машините, докладвам тези писма за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожо Стоянова, заповядайте.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, в моя папка от днешна дата може да видите становище
с вх. № ЦИК-06-6-384 относно застраховка на СУЕМГ.
Информирам Ви за наличието на това становище и при
работното обсъждане относно инвентаризацията и дейностите по
съхранение и поддръжка на машините да се има предвид и
необходимостта от застраховане на същите.
В становището са представени в резюме данните от трите
договора за покупка на машините за гласуване със съответните
цифри и стойности с изчисления относно необходимите средства за
застраховката им на база подписаният договор с „Карго-партнер“ за
съхранение на машините.
Видно от становището, сумите излизат над установения
законов праг и ще възникне необходимост от възлагане на
обществена поръчка. Поради тази причина Ви предлагам да се
запознаете с представената информация в становището и на работно
заседание при обсъждане на необходимите действия по
съхраняването и поддръжката на машините да обсъдим и въпроса с
евентуалното им застраховане.
Към настоящия момент има валидна застраховка на 9600 броя
машини, която е до 25 февруари 2022 г. За останалата част от
машините до 9600 е до 5 март 2022 г. и за 1600 към момента няма
налична такава.
Предлагам в рамките на този месец да се обсъди въпросът и да
се предприемат необходимите действия. Както вече казах,
докладвам това становище за запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Колега Стоянова, не разбрах – за 9600 машини застраховката
изтича до 5 март 2022 г., като едни са до месец февруари, други са
до месец март 2022 г. Казахте за 1600 – това е последният договор
между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД.
Не разбрах как стои въпросът с машините, доставени от
„Информационно обслужване“ АД – 1637?
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Извинявам се, грешката е моя.
Всъщност по двата договора, които са за доставените от
„Информационно обслужване“ АД и последният договор за
последната доставка от „Сиела Норма“ АД – и по двата договора
няма сключени застраховки, тоест не само за 1600, а за 3200 няма
сключена застраховка към настоящия момент. Застраховките са били
за периода на транспортирането им – доставка до склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Ще помоля колегата
Стоянова да възложи на администрацията допълнителна проверка
конкретно за застраховането на машините, доставени по договора
между Централната избирателна комисия и „Информационно
обслужване“ АД и за последния договор между Централната
избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД за доставката на
1600 машини и като срокове.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАСРОЧВАНЕ НА
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВЕЛИЧКОВО.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: С проектен номер 1071 в папка с моите
инициали е проект на решение относно предложение до Президента
на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.
С писмо – вх. № МИ-15-398/23.12.2021 г., ОИК – Пазарджик е
уведомила Централната избирателна комисия за това, че с Решение
№ 351/21.12.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА)
е
обявила
предсрочното
прекратяване
на
пълномощията на кмета на кметство Величково, община Пазарджик
П. С. Г.
Към писмото са приложени: Решение № 351/21.12.2021 г. на
ОИК – Пазарджик; протокол от проведено заседание на ОИК от
същата дата; писмо с вх. № 312/20.12.2021 г. на Районна
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прокуратура – Пазарджик, с приложен препис от влязла в сила
присъда на Районен съд – Пазарджик, със съответния номер от
23 юни 2021 г., постановена по дело № 657/2021 г. по описа на РС –
Пазарджик, потвърдена с решение № 108 от 2 декември 2021 г. на
Окръжен съд – Пазарджик, по ВНОХД № 530/2021 г. на П. С. Г.,
както и Решение № 108 от 2 декември 2021 г. на Окръжен съд –
Пазарджик.
От извършената служебна проверка на интернет страницата на
ГД ГРАО е видно, че броят на населението по постоянен адрес на
кметство Величково към 15 декември 2021 г. е 854 души, поради
което в кметство Величково, община Пазарджик, следва да се
произведе частичен избор за кмет на кметство.
След като се запознах с преписката, предлагам Централната
избирателна комисия на основание чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс
да приеме, че са налице основанията за произвеждане на частичен
избор за кмет на кметство Величково, поради което на основание
чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс да предложи на Президента на
Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство
Величково, община Пазарджик, област Пазарджик.
Колеги, в папката с мои инициали е и писмото до Президента
на Република България, ако приемем това решение, да препратим
цялата преписка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения по проекта? Няма.
Подлагам на гласуване проекта на решение, ведно с писмото
до президента.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1068-МИ/06.01.2022 г.
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Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, да Ви пожелая една много здрава, успешна и щастлива
2022 г!
Докладвам искане за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Монтана. Към преписката са приложени всички изискуеми
документи по наше решение и по закон. Искането за изплащане на
възнаграждението е на обща стойност 2 409,96 лв., като има
положително становище на финансовия контрольор за изплащане за
следните дежурства и заседания: на 21 ноември 2021 г. от
председател, заместник-председател, двама секретари и девет
членове; заседание на 23 ноември 2021 г. от председател, двама
заместник-председатели, секретар и девет членове; дежурство на
2 декември 2021 г. от председател, заместник-председател и
секретар.
Моля с протоколно решение да одобрим поисканото
възнаграждение от ОИК – Монтана.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Преминаваме към четвърта точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
С вх. № ЧМИ-01-71/30.12.2021 г. в Централната избирателна
комисия е получен препис от Указ № 304 от 22 декември 2021 г. на
Президента на Република България, с който се насрочва частичен
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избор за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, област
София на 27 февруари 2022 г.
Докладвам Ви го за сведение и ще бъде предоставено чрез
директора на дирекция „Администрация“ на служителите за
актуализиране информацията на интернет страницата на
Централната избирателна комисия в съответната секция.
С вх. № ЦИК-02-83/30.12.2021 г. сме получили писмо от
Народното събрание относно извършените разходи за топлоенергия,
електроенергия и вода за месец ноември 2021 г., които трябва да
бъдат за сметка на Централната избирателна комисия. Това също Ви
го докладвам за сведение и ще бъде предоставено на
администрацията за изпълнение.
С вх. № ЦИК-09-514/30.12.2021 г. е постъпила докладна
записка от администрацията на Централната избирателна комисия
относно извършване на промяна по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2021 г. и уведомяване министъра на
финансите. Тази докладна е във връзка с прилагането на чл. 109,
ал. 5 от Закона за публичните финансите и необходимостта от
извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия за месец декември. Към докладната се прилага и писмо до
министъра на финансите.
Промяната е по функционална област „организиране и
произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и
национални референдуми“ по бюджетна програма „Изграждане на
професионална администрация и ефективно управление“ в размер на
100 хиляди лева. Писмото е изпратено на 30 декември 2021 г., тъй
като е имало срок, в който трябва да бъде изпратено до министъра на
финансите. Към него е приложена и корекцията на бюджета със
сумата от 100 хиляди лева, за която имаме протоколно решение от
предходни заседания, така че Ви моля за последващо одобрение на
писмото, което е изпратено на 30 декември 2021 г.
На следващо място Ви представям докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-513/29.12.2021 г. относно извършване на промяна по

14
бюджета на Централната избирателна комисия за 2021 г. Промяната
е в размер на 28 443,00 лв., с която сума се увеличават трансферите и
се намаляват разходите по показател „издръжка“. Това е във връзка с
предоставените средства през месец декември на общини за
изплащане на възнаграждения на ОИК за проведени заседания и
дежурства и в тази връзка е изготвена промяната по бюджета на
Централната избирателна комисия за месец декември 2021 г. и е
изпратено писмо до министъра на финансите с изх. № ЦИК-0492/29.12.2021 г., към което е приложена и утвърдената корекция по
бюджета на Централната избирателна комисия.
Колеги, предлагам двете писма, които Ви докладвах, да бъдат
одобрени с последващо одобрение на Централната избирателна
комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
С вх. № ЦИК-03-1/04.01.2022 г. в Централната избирателна
комисия е получен препис от Постановление № 474/30.12.2021 г. за
одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г. съгласно приетото от
Министерския съвет постановление. Чл. 19, ал. 1 и 2 се отнасят за
Централната избирателна комисия, а именно намаляване на
бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Централната избирателна комисия за 2021 г. със 100 хил. лв. Ние
сме изпълнили в тази част постановлението с писмото, което беше
изпратено до министъра на финансите на 30 декември и което Ви
представих в предходния ми доклад. Докладвам Ви постановлението
за сведение и запознаване.
Следващ докладчик в тази точка – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви информация от
юрисконсулт Радославова с вх. № ЦИК-09-512/22.12.2021 г., която
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касае справки, извършени в Регистъра на населението – Национална
база данни „Население“, в периода от 7 септември до 21 декември
2021 г. Извършени са четири справки по четири искания от членове
на Централната избирателна комисия. Има подробна информация за
извършените справки, с която може да се запознаете в папката с
моите инициали. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
С вх. № ЦИК-09-1/05.01.2022 г. е постъпила докладна записка
от Красимира Манолова по повод писмо с вх. № ЦИК-00363/29.12.2021 г.
С това писмо „Информационно обслужване“ АД е поискало да
се подпише приемо-предавателен протокол за изпълнение на
дейностите по Договор № 29 от 30 юни 2021 г. Този договор е за
поддържане на нашата интернет страница.
Имаме описание на проблемите, които са възниквали. Такива
проблеми е имало най-вече между 18 и 25 октомври 2021 г. –
вероятно е имало общ проблем, тъй като всекидневно е имало
сривове. В писмото господин К. – главен експерт-ИКТ, е отбелязал,
че всички проблеми са отстранени в кратки срокове и към момента
няма неотстранени проблеми.
По този договор дължим месечна стойност 2 952,00 лв. с
включен ДДС. Обичайно сме изплащали сумата на тримесечие.
Докладът ми е свързан с това.
Предлагам с протоколно решение да упълномощим
председателя на Централната избирателна комисия да подпише
представените приемо-предавателни протоколи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
предложения във връзка с направения доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Докладвам преписка с
вх. № МР-06-19/22.2021 г., която сме получили от кмета на община
Нова Загора, който ни уведомява, че са отворили запечатано
помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от
предходни избори и референдуми, с цел да бъде направена
експертиза на тези книжа и да бъдат предадени в отдел „Държавен
архив“.
Към преписката са приложени протокол от извършената
работа и заповед на кмета за съставяне на комисия, която да
извърши съответните дейности. Документите са пристигнали в
оригинал и ги докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Оттеглям си доклада, тъй като имам преписка за замяна на
член на ОИК – Плевен, която обаче не е попълнена. В оперативен
порядък ще поискам да се допълни с необходимите документи и ще
я върна на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик е господин Георгиев, който е извън залата.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Матева, заповядайте да докладвате.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам писмо, постъпило по
електронната поща, с вх. № НС-08-244/3 от 23 декември 2021 г.,
изпратено от Дирекция „Международно право и право на
Европейския съюз“ към Министерството на външните работи.
Писмото е изпратено до министъра на правосъдието, до министъра
на вътрешните работи и в копие до председателя на Централната
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избирателна комисия, до председателя на Комисията за защита на
лични данни и директор на дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет.
Писмото касае преюдициално дело С-306/21, което,
припомням, е образувано въз основа на Определение на Върховния
административен съд по административно дело, по което коалиция
„Демократична България – Обединение“, обжалва съвместните
указания на Комисията за защита на личните данни и на
Централната избирателна комисия във връзка с видеонаблюдението
на изборния процес.
Припомням, че в края на годината Ви докладвах документи
във връзка със същото дело и тогава Централната избирателна
комисия взе решение, че няма да изразява становище във връзка с
преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз.
Докладвам Ви това уведомление за сведение.
Докладвам
жалба
от
К.
К.
до
Върховния
административен съд срещу Решение № 1064-МР/21.12.2021 г. на
Централната избирателна комисия. Жалбата е окомплектована и
изпратена във Върховния административен съд с писмо –
изх. № МР-08-10 от 29 декември 2021 г. По вх. № 17940 на жалбата
от 29 декември 2021 г. има Разпореждане № 46 от 5 януари 2022 г.
на Върховния административен съд, което е изпратено на
Централната избирателна комисия по факс – вх. № МР-081/05.01.2021 г. Върховният административен съд – Четвърто
отделение, оставя без разглеждане жалбата на господин К. и
прекратява производството по делото. Всички документи Ви
докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В тази точка има ли
други доклади?
Връщаме се в точка четвърта: Доклади по административни
преписки.
Господин Георгиев, заповядайте.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с моите инициали
може да видите проект на писмо до кмета на община Благоевград
във връзка с искане за отваряне на две запечатани помещения, с
което го уведомяваме, че не е необходимо разрешение, най-общо
казано, но трябва да се съобрази с Решение № 1244-МИ от
30 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия.
Преписката е с вх. № ПВР/НС-14-7/31.12.2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
доклада? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за отговор до кмета на
община Благоевград.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Господин Баханов, заповядайте с Вашия доклад.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам вх. №№ НС-04-02-1 и НС-04-021/1/ от ОД на МВР – Враца. Исканията са много и са качени във
вътрешната мрежа в папка с мои инициали.
По двете докладвани преписки има образувано досъдебно
производство 161/2021 г. за това, че при провеждането на
парламентарните избори за Четиридесет и петото и Четиридесет и
шестото народно събрание е организирано предлагането и даването
на имотна облага на граждани на община Хайредин с цел да ги
склонят да упражнят избирателните си права в полза на определена
политическа сила, което е престъпление по чл. 167, ал. 3 от
Наказателния кодекс.
Във връзка с това разследване от ОД на МВР – Враца, ни
информират, че е изискано от Централната избирателна комисия да
предостави информация за кандидатските листи за избирателен
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район Враца за 45-то, 46-то и Четиридесет и седмото народно
събрание, както и за президент и вицепрезидент на Република
България.
Отделно по същото това досъдебно производство желаят да им
предоставим информация колко са били на брой изборните секции в
община Хайредин за Четиридесет и петото народно събрание,
списък на членовете на всяка секционна избирателна комисия в
община Хайредин за Четиридесет и петото народно събрание,
изборният резултат за всяка една политическа сила от секцията в
община Хайредин за Четиридесет и петото народно събрание и
номерата, под които са били регистрирани политическите сили за
изборите за Четиридесет и петото народно събрание, както и
номерата, под които са били записани кандидатите за народни
представители на всяка политическа сила; колко на брой са били
изборните секции в община Хайредин за Четиридесет и шестото
народно събрание.
Същата информация искат и за изборите за Четиридесет и
шестото народно събрание, както и за всички кандидати за кмет за
местните избори през 2019 г. за община Хайредин – кандидатите за
кмет, списък на членовете на всяка една СИК, списък на
кандидатите за общински съветници за местните избори през 2019 г.
на община Хайредин, като е посочена политическата сила, към която
са били кандидатите и номерът, под който са записани в листата;
изборните резултати от всяка секция, като се посочат конкретно и
подробно резултатите за избор на общински съветници, кмет на
община и кмет на населено място. Казват, че изисканата от тях
информация не е получена.
Уважаеми колеги, по-голямата част от тази информация е
публична и е качена на сайта на Централната избирателна комисия.
Едното ми предложение е да изпратим писмо до ОД на МВР –
Враца, в което да им посочим, че информацията могат да я намерят
на сайта на Централната избирателна комисия. По отношение на
другите искания – изборните секции в община Хайредин, списък на
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членовете на секционните избирателни комисии, изборният резултат
– в тази му част писмото да бъде изпратено по компетентност на
община Хайредин, тъй като в общината имат конкретни данни по
отношение броя на секциите и поименния състав на същите. По
отношение на исканията за изборите през 2019 г. въпросите да бъдат
изпратени за отговор по компетентност на ОИК – Хайредин.
Това е предложението ми – по едната група въпроси да ги
насочим към сайта на Централната избирателна комисия, където се
съдържа информацията по отношение на листите и номерата за
област Враца; по отношение на другите въпроси – към община
Хайредин, и по отношение на третата група въпроси, касаещи
местните избори през 2019 г., към общинската избирателна комисия
по компетентност с копие до ОД на МВР – Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване по така направеното предложение.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, отново от ОД на МВР
– Враца, има абсолютно идентични искания, но с вх. №№ НС-04-02
и НС-02-2-2/1/. Различно е досъдебното производство –
№ 160/2021 г. Исканията за предоставяне на информация са
абсолютно идентични.
Предлагам Централната избирателна комисия да процедира
абсолютно идентично по отношение на трите групи въпроси,
зададени в писмата с цитираните преди малко входящи номера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
информацията, която се изисква по двете досъдебни производства от
ОД на МВР – Враца, тъй като е записано, че се напомня на
Централната избирателна комисия, че е изискана такава
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информация, в писмата, с които ще се отговори, както предложи
колегата Баханов, по двете производства, да се уточни, че такава
информация се изисква за първи път и до момента в Централната
избирателна комисия не е постъпвало предходно писмо, с което да
бъде искано предоставянето й. Цитиран е номер – във вчерашния
ден администрацията извърши проверка – нито от ОД на МВР, нито
от прокуратурата са постъпвали искания с поставените въпроси, до
получаването на писмата на 5 януари 2022 г.
Моето предложение е в писмото, изготвено от колегата
Баханов, да се уточни, че за първи път се изисква тази информация
от Централната избирателна комисия.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Приемам това допълнение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
други предложения?
Ако няма, моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Преминаваме към последната точка – шеста от дневния ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Имам няколко преписки, които ще Ви докладвам за
запознаване.
Първата е с вх. № ЦИК-07-118/29.12.2021 г. – циркулярно
писмо, дошло през АСЕЕЕО, с което Републиканската комисия на
Сърбия ни кани да наблюдаваме референдум, който ще се проведе
на 16 януари 2022 г. Изрично е подчертано, че самата комисия няма
финансова възможност да поеме ангажименти за разходи по мисиите
за наблюдение. Докладвам го за сведение.
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Следващият ми доклад също е за сведение – писмо с вх.
№ ЦИК-07-121/30.12.2021 г., с което Държавната избирателна
комисия на Черна гора ни уведомява, че са избрали нов председател,
който е специален юридически съветник на предходния състав.
Докладвам за сведение.
За сведение е и писмо до Централната избирателна комисия с
вх. № 07-120/29.12.2021 г., с което ни уведомяват, че има промяна в
състава на Централната избирателна комисия на Беларус.
Председател е господин Карпенко и той замества ветеранпредседател от 25 години.
За запознаване Ви докладвам и писмо до Централната
избирателна комисия с вх. № 07-119, с което ни напомнят, че можем
да се присъединим към WEM-international. Има и някакъв
въпросник, който да се попълни. Учредяването на организацията ще
бъде на 1 и 2 април 2022 г.
Дошла
е
молба
от
госпожа
К.
К.
М.
за
попълване на поредния въпросник, която ръководи академичен
проект на Автономен университет на Барселона, и се интересува от
миграцията и политическото поведение. Това го докладвах за
сведение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. В папка с мои инициали
може да видите писмо с вх. № 22-2470/23.12.2021 г. на господин
Димитров до председателя на Народното събрание, с копие до
Централната избирателна комисия. Докладвам за запознаване и за
сведение това писмо.
Докладвам писмо с вх. № ПВР/НС-15-1/05.01.2022 г. от
господин П. Д. от Кюстендил с молба да му върнем
заверено копие от диплома за завършено висше образование.
Предлагам да вземем решение за връщане на исканите
документи. Направили сме копие и да му напишем отговор, което
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може да видите в моя папка с проектен номер 2445, с което да го
уведомим, че му изпращаме исканите документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колега Георгиев, бихте ли ни обяснили
кой е господин П. Д. и защо си иска завереното копие.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Веднага обяснявам. Бил е предложен
за резервен член на РИК – Кюстендил, за изборите на 11 юли 2021 г.
и е представил заверено копие от Министерството на образованието
и науката. В писмото ни моли да му върнем оригиналът на заверения
екземпляр.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направеното предложение от колегата Георгиев – да върнем този
екземпляр на господин Д., като в преписката в Централната
избирателна комисия ще остане копие, на което ще бъде отбелязано
връщането на документа въз основа на подаденото заявление.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви за запознаване писмо
от госпожа Н. – вх. № ЦИК-11-73/30.12.2021 г., но съм
изготвил и писмо-отговор.
Госпожа Н. желае да се запознае с пълните резултати за
парламентарни, президентски и местни избори за периода от 1991-а
до 1999 г., които се намират във формат, нечетим – файлът не
може да се изтегли и разархивира.
Предлагам да се запознаете с отговора на писмото до госпожа
Найденова и да помислим евентуално за преобразуване на
посочените данни във формат, който да се отваря.
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Предлагам в писмото да посочим извадка от текста, който е на
нашата страница, под формата на забележка, с указание как се
работи с приложението, когато то бъде активирано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения?
Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте с доклада Ви в тази точка.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви две
преписки за сведение – едната е от Пловдивския общински
инспекторат, които на база на наше писмо във връзка с жалба,
получена в деня на изборите за агитационни материали,
разположени на неправилни места, ни уведомяват, че са извършили
проверка, дадени са предписания за премахване и повторни
проверки след дадените предписания.
Установено е, че всички агитационни материали са
премахнати, съставили са протокол № 6677 от 23 декември 2021 г.
Това е писмо с вх. № ПВР/НС-6-1/05.01.2022 г. от Пловдивския
общински инспекторат. Докладвам го за сведение и запознаване.
Второто писмо, което Ви докладвам, е с вх. № ПВР/НС-22388/29.12.2021 г. и е от госпожа М., която пише, че се опитала
да си получи заплащането като член на секционна избирателна
комисия от месец ноември на 23 декември 2021 г. От банката я
информирали, че парите са блокирани и поради невъзможността й да
отиде в клон на банката по-рано, се наложило да го направи чак
днес. Моли за съдействие.
Напомням, че писмото е входирано при нас на 29 декември
2021 г. Твърди, че не е обявен срок за вземане на заплащанията. Би
трябвало в епидемична обстановка този период да е достатъчно
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дълъг, за да могат всички членове да си получат каквото им се
полага и моли за контакт за връзка.
От писмото, което Ви докладвам за сведение и запознаване,
става ясно, че тя е отишла в последния възможен работен ден на
годината, за да си получи парите. Да, действително няма как да си ги
получи в този ден, защото банковата система приключва по-рано.
Дори и да имаше някакви срокове, Централната избирателна
комисия не би могла да вземе отношение, тъй като плащанията на
секционните комисии се извършват по графици, определени в
съответните общини. От това писмо изобщо не става ясно за кой
изборен район става въпрос, защото освен името и имейла на
госпожата, няма никакви други данни.
На база на това, че в писмото не се съдържа почти никаква
информация освен името на госпожата и това, че тя не е успяла на
29 декември 2021 г. да си получи парите, предлагам да й отговорим
по имейл, че по всички въпроси, които касаят изплащане на
възнаграждения, следва да се обърне директно към общината, а по
отношение на причините, поради които от банката са я
информирали, че парите са блокирани, да уточни този въпрос с
банката, тъй като това е въпрос, който не касае Централната
избирателна комисия и ние в тази посока не можем да даваме
указания.
В настоящата ситуация единственото, което Централната
избирателна комисия е редно и би следвало да направи, е да я
уведоми, че общинските администрации по места администрират
плащанията и в тази връзка да уточни с тях проблема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОЛА: Има ли друго
предложение за отговор на госпожата, която е написала писмото до
Централната избирателна комисия, че във връзка с поставения
въпрос следва да се обърне към общинската администрация, която
има задължения за изплащане възнагражденията на членовете на
секционните избирателни комисии.
Ако няма, моля, режим на гласуване.

26
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колеги, има ли други доклади.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Госпожо Председател, предлагам десет
минути почивка, за да обсъдим и внесем предложение за писмото до
„Сиела Норма“ АД. Считам, че работната група по машинното
гласуване трябва да предложи на Централната избирателна комисия
отговор на писмото на „Сиела Норма“ АД. Обстоятелството, че
„Сиела Норма“ АД има задължение по договор, сключен с
Централната избирателна комисия, да осигури машинно гласуване за
втория тур в изборите за кметство Вакарел, не означава, че трябва да
се търси плащане за осигуряването на машини за втория тур. Това е
част от договор, сключен с Централната избирателна комисия.
Обстоятелството, че вторият тур на изборите от 3 октомври се
произвежда сега – имаше съдебен спор, и въз основа на съдебното
решение вторият тур е насрочен за 16 януари 2022 г., за което
Централната избирателна комисия трябва да възложи изпълнението
на машинното гласуване на „Сиела Норма“ АД в изпълнение на
договора, сключен между тях.
От отговора на писмото на „Сиела Норма“ АД става ясно, че те
търсят огромно заплащане за услуга, която вече им е платена от
Централната избирателна комисия. Смятам, че трябва да върнем
отговор в този смисъл и искам да го формулираме на работно
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго
предложение?
Прекъсвам заседанието до 12,30 ч.
(След прекъсването.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия с доклада по
първа точка от дневния ред.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, на работна група обсъдихме писмото до
„Сиела Норма“ АД във връзка с произвеждането на втори тур на
частичните местни избори в кметство Вакарел.
Тъй като е видно, че дейностите по произвеждане на втория
тур са включени в Договор № 34 от 1 октомври между Централната
избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, предлагам да изпратим
писмо до „Сиела Норма“ АД, с което да ги уведомим, че следва да
извършат съответните дейности, тъй като за тях вече им е заплатено.
Освен

това

предлагам

да

изпратим

и

писмо

до

„Информационно обслужване“ АД, с което да ги уведомим, че с
решение от днешна дата на ОИК – Ихтиман, вторият тур за изборите
за кмет на кметство Вакарел е насрочен за 16 януари и те трябва да
изпълнят задълженията си по компютърната обработка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения по текста, който беше обсъден на
работна група? Няма.
Подлагам на гласуване изпращането на писмо до „Сиела
Норма“ АД и до „Информационно обслужване“ АД във връзка с
решението на Общинската избирателна комисия за провеждане на
втори тур в кметство Вакарел на 16 януари 2022 г. за частичните
местни избори.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната

избирателна

комисия

и

насрочвам

следващото

заседание за 11 януари 2022 г. от 10,30 ч.
Благодаря.
(Закрито в 12,40 ч.)
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