ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 153
На 18 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно приложимите решения на
Централната избирателна комисия при произвеждане на частични
избори за кметове на 27 февруари 2022 г.
Докладва: Цветанка Георгиева
2. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
3. Искане за изплащане на възнаграждения на ОИК.
Докладват: Гергана Стоянова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Красимир Ципов, Йорданка
Ганчева, Георги Баханов, Любомир Георгиев
4. Гласуване извън страната.
Докладва: Гергана Стоянова
5. Доклади по административни преписки.
Докладват:
Камелия
Нейкова,
Димитър
Димитров, Гергана Стоянова, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Гергана Стоянова
7. Разни.
Докладват: Димитър Димитров, Любомир Георгиев.
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8. Проект на решение за допускане за участие в частичните
избори на 27 февруари 2022 г. на партия „Национален фронт за
спасение на България“.
Докладва: Любомир Георгиев
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Елка Стоянова – платен годишен 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!
В залата сме осем членове – налице е кворум за провеждане на
заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Росица Матева, Севинч
Солакова, колегата Цветозар Томов и Елка Стоянова.
Във връзка с това на основание чл. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Централната избирателна комисия
определям колегата Димитров да подписва за секретар документите
на Централната избирателна комисия.
Предлагам ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно приложимите решения на
Централната избирателна комисия при произвеждане на частични
избори за кметове на 27 февруари 2022 г. – докладчик, госпожа
Георгиева.
2. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
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3. Искане за изплащане възнаграждения на ОИК – докладват:
госпожа Гергана Стоянова, госпожа Стойчева, Георгиева, господин
Ципов.
4. Гласуван извън страната с докладчик госпожа Гергана
Стоянова.
5. Доклади по административни преписки: докладваме аз,
господин Димитров, госпожа Стоянова, Ганчева, господин Ципов,
госпожа Стойчева и госпожа Георгиева.
6. Доклади по дела, жалби и сигнали – докладва, госпожа
Стоянова.
7. Разни с докладчици: господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения по дневния ред?
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Моля да ме включите в точка трета: „Искане за изплащане
възнаграждения на ОИК“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Колеги, моля да гласуваме така предложения дневен ред с
направените допълнения.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – няма.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРИЛОЖИМИТЕ
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ
ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА
27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
Госпожо Георгиева, заповядайте в първа точка.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
проект на решение във връзка с приложимите решения на
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Централната избирателна комисия при произвеждане на частичните
избори за кметове на 27 февруари 2022 г. Проектът на решение е в
моя папка с днешна дата и е изготвен на база решението, което сме
приели за приложимите решения за частичните избори, проведени
на 3 октомври 2021 г., като са добавени решения, които можете да
видите на позиции от т. 45 до т. 48, които са приемани конкретно за
частичните избори на 3 октомври 2021 г., но са приложими и за
предстоящите частични избори.
Моля да погледнете решението и ако имате допълнения или
предложения за промени, съм готова да ги приема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в този
проект на решение, за разлика от решението, което бяхме приели за
изборите на 3 октомври 2021 г., не са включени решенията, свързани
с гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина
или задължителна изолация.
Мисля, че относно гласуване на избиратели с документи за
самоличност с изтекъл срок на валидност във връзка с това, че
законовият текст в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение в тези два случая – мисля, че чл. 28 и § 10
бяха за изборите, произведени през 2021 г.
Ако до изборите този въпрос бъде уреден законово и се отнася
за избори по принцип по време на извънредна епидемична
обстановка, ние можем да вземем нарочно решение, което да е
отделно, а не в общото решение, поради което е и отпаднало от
приложимите решения.
Мисля, че е добре да се изчака приемането на здравен
протокол от министъра на здравеопазването в изпълнение на чл. 28
от Закона за мерките.
В тази връзка, след като гласуваме решението, ще Ви
предложа да изпратим писмо до министъра на здравеопазването – да
припомним за здравния протокол, тъй като не знаем какво би могло
да бъде разписано в него.
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Има ли изказвания или предложения по текста на проекта на
решение? Няма.
Моля да гласуваме така предложения проект на решение
относно приложимите решения на Централната избирателна
комисия при произвеждане на частичните избори за кметове на
27 февруари 2022 г.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1072-МИ/18.01.2022 г.
Колеги, може би не точно по тази точка, но тъй като е
свързано с произвеждането на частичните избори за кметове на
27 февруари 2022 г. – дата, към която е все още действието на
извънредната епидемична обстановка, Ви предлагам да изпратим
писмо до министъра на здравеопазването и главния държавен
здравен инспектор във връзка с чл. 28, ал. 1 от Закона за мерките и
действията по време на извънредно положение за издаване на
указания за осигуряване на необходимите противоепидемични
мерки при организацията, гласуването и отчитането на резултатите в
частичните избори, които указания да бъдат предоставени на
Централната избирателна комисия, за да можем въз основа на
приетите мерки да вземем и своите решения във връзка с
гласуването при такава обстановка.
Моля да гласуваме писмото, което да изпратим.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Бханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
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Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че вчера с
колежката Солакова приехме изборните книжа и материали от ОИК
– Ихтиман, във връзка с произведения втори тур на изборите за кмет
на кметство Вакарел. Изборите са преминали безпроблемно.
Приехме всички книжа и материали по чл. 457 от Изборния кодекс
на ОИК, а също така и двете машини за гласуване с по две
флашпамети и по пет смарткарти за всяка машина, както и приемопредавателния протокол между техника на „Сиела Норма“ АД и
ОИК, както им указахме в нашето писмо. За всичко това беше
съставен протокол за предаване и приемане на изборните книжа и
материали от ОИК на Централната избирателна комисия.
Представям Ви тази информация за сведение.
Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-6-3/16.01.2022 г. от
„Информационно обслужване“ АД до Смартматик с копие до
Централната избирателна комисия, което е във връзка с наше писмо
до „Информационно обслужване“ АД. С писмото поискахме те да
изискат от Смартматик необходимия софтуер и документация за
целите на третото ниво обучение, което се провежда в момента.
В своето писмо „Информационно обслужване“ АД пише, че по
време на софтуерните консултации определен набор от
документация с изходен код, посочен от експертите на Смартматик,
трябва да бъде на разположение на българските специалисти. По
искане на Централната избирателна комисия „Информационно
обслужване“ АД моли Смартматик да предостави необходимите
материали на участниците в обучението. Докладвам писмото за
сведение, като очакваме отговора на Смартматик.
Във връзка с това обучение е постъпил и доклад от
Александър Кирков – външен експерт към Централната избирателна
комисия, с вх. № ЦИК-06-11-1/17.01.2022 г. Докладът е относно
предаването на знания чрез „Трето ниво отдалечени софтуерни
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консултации“ по Договор № 22 от 24 юни между Централната
избирателна комисия и „Информационно обслужване“ АД.
Обучението е стартирало на 11 януари 2022 г., като са
посочени лекторите и обучаемите от страна на Централната
избирателна комисия. До момента са преминали предвидения
материал за първите пет дни обучение. До момента от страна на
Смартматик или „Информационно обслужване“ АД не са им
предоставени материали и инструкции във връзка с обучението.
По време на обучението е станало ясно, че Смартаматик
разполагат с по-нова версия на документите за инсталиране и
поддръжка на софтуера за параметризация, както и с изходния код
на софтуера, за който се провежда обучението.
На 12 и 13 януари 2022 г. нашите експерти са изпратили
искане до лекторите за предоставяне на новата версия на
документите и изходния код; на 14 януари 2022 г. са получили
разрешение да им предоставят документите, но все още не са ги
получили. Недостатък за нашите експерти се явява липсата на
изходен код и компютри, за да могат да провеждат
самоподготовката си.
Предвид информацията, която дават нашите експерти – че
съществува по-нова версия на документите за инсталиране и
поддръжка на софтуера, както и нова версия на изходния код,
предлагам да изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД,
което може да видите в моя папка, с което да ги уведомим, че
Смартматик разполагат с по-нова версия на документите за
инсталиране, както и с изходен код на софтуера и да поискаме
„Информационно обслужване“ АД в спешен порядък да изискат от
Смартматик да предостави на специалистите новата версия на
документите и изходния код.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с писмото.
Колега, Чаушев, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Разбрахме от вчера, че е имало нещо ново
по отношение на материалите, с които би трябвало да се обучават
нашите специалисти. По-предното беше, пък „Информационно
обслужване“ АД изпратило някакво писмо до Смартматик, нали
така? Какъв е този разнобой?
Какво писмо изпраща „Информационно обслужване“ АД? То
включва ли обучителните материали – тези, които нашите експерти
твърдят, че ги нямат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, може би си спомняте, че
на предишното заседание дискутирахме и в работна група това, че
обучителите от Смартматик са казали на нашите експерти, че трябва
да вземат изходния код и документацията, която се намира в
Централната избирателна комисия, за да се обучават върху нея.
Тогава взехме решение да не пипаме нашата документация, а да
изискаме от Смартматик да предоставят тези документи. В тази
връзка написахме писмо на „Информационно обслужване“ АД да
изиска тези документи.
Първото писмо, което докладвах, е писмото от
„Информационно обслужване“ АД до Смартматик, с което искат
документите, които и ние притежаваме, но не ние да ги предоставим,
а Смартматик да ги предостави.
В доклада от нашите експерти, който докладвах – те са
разбрали, че съществува нова версия на документите, на изходния
код и са изискали тя да им бъде предоставена. Двете писма нямат
нищо общо едно с друго, тоест има общо, но са различни.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Това ми беше въпросът, който зададох
сега: „Информационно обслужване“ АД са искали едни документи,
аз зададох въпроса дали е включено писмото на „Информационно
обслужване“ АД и разбрах, че не е. Това е.
Сега пак ли ще го искаме и кой ще иска тези нови версии?

9
Освен това, в писмото на „Информационно обслужване“ АД се
твърдеше „определени от Смартматик материали“, нали така? Така
го чух.
Първо, къде са тези материали?
Второ, няма ли да искаме сега и тези допълнителни истории
тук? Как ще се съгласуват тези нещица? Къде ще се съхраняват тези
материали пък ми е още по-интересно? Те не са за лично ползване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с въпроса
на колегата Чаушев, доколкото си спомням, в договора между
Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“
АД, след като приключи предаването на знания, трябва да се състави
приемо-предавателен протокол между страните по договора и да се
предоставят на Централната избирателна комисия всички, получени
материали и документация в хода на обучението и всичко, свързано
с обучението. Така мисля, че е текстът в договора.
За протокола съм сигурна, но обучението включва и
получаване на документация, което означава, че трябва да се включи
и в протокола, с който се приема изпълнението на договора в тази му
част.
Колеги, по доклада на господин Войнов – той предложи да
изпратим писмото с проектен номер 2542 до „Информационно
обслужване“ АД, като страна по договора да получим по-новата
версия. В крайна сметка обучението е насочено към Централната
избирателна комисия. Ние използваме външни експерти, тъй като не
разполагаме с наши служители с такава експертиза.
Може би да добавим в последния абзац, че е необходимо да се
изиска от производителя да предостави на специалистите, които
участват в предаването на знания, и на Централната избирателна
комисия новата версия на документите.
Други предложения? Няма.
Моля да гласуваме писмото.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Бханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-99-5/10.01.2022 г. от „Карго-партнер“, с което ни
предоставят фактура за наем и логистични услуги за месец декември
2021 г.
Към фактурата е приложена и справка с подробна
количествено-стойностна разбивка на всички услуги, които са
включени във фактурата.
Във връзка с фактурата е изготвена докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-0917/14.01.2022 г. В нея се посочва, че към фактурата са представени
6 броя документа – складови, със сумарен брой на СУЕМГ – 399,
който брой съответства на посочения в справката към фактурата.
Описаните дейности отговарят на Приложение № 1 на услугите по
т. 6.1 от договора.
Предвид установеното съответствие на представената към
фактурата справка за извършените дейности и Приложение № 1 към
договора, както и че са спазени изискванията на договора, предлагам
да вземем решение за плащане на стойността на фактурата за месец
декември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване по направеното предложение за
изплащане на сумата по договора за наем за месец декември 2021 г.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Бханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева, Цветанка Георгиева); против – 1 (Ерхан Чаушев)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК09-496/14.12.2022 г. относно връщане на банкови гаранции за
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изпълнение на Договор № 34 от 1 октомври 2021 г. между
Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД.
Съгласно т. 7.6 от договора възложителят освобождава
гаранциите за изпълнение в срок до 10 дни след приключване на
изпълнението по договора в съответната му част; плащане на
работата в тази част, при условие че сумите не са задържани или не
са настъпили основания за задържането им от страна на
възложителя.
Съгласно протоколно решение от 6 декември на Централната
избирателна комисия е платена съответната цена по Договор № 34
по отношение изпълнените дейности от страна на изпълнителя за
изборите на 14 и 21 ноември 2021 г., като за констатираните
несъответствия цената е намалена съгласно протоколното решение.
От страна на изпълнителя не е постъпвало възражение.
Предвид изложеното, предлагам гаранцията за изпълнение по
Договор № 34 от 1 октомври по отношение на изпълнението за
изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни
представители на 14 ноември и новия избор за президент и
вицепрезидент на Република България на 21 ноември 2021 г.,
представени от изпълнителя като банкови гаранции, да бъдат
върнати, както и да се уведоми изпълнителят от главния
счетоводител на Централната избирателна комисия за получаването
на оригиналите на банковите гаранции от представител на „Сиела
Норма“ АД или от упълномощено от него лице.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Бханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад писмо
с вх. № ПВР/НС-23-381, което може да намерите в подпапката
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„Доклад“. Това е докладът на IT експертите относно машинното
гласуване в изборите на 14 ноември 2021 г.
Въз основа на сравнение на флашпаметите, предназначени за
Централната избирателна комисия и за изчислителния пункт на
РИК, те бяха установили секциите, в които е имало проблем с
машините и причините за тези проблеми.
В заседание на 21 декември 2021 г. докладвах тази
информация и тогава беше предложено да се извърши сравнение на
СУЕМГ, които са преустановили работа според доклада на IT
експертите, според анализа на „Информационно обслужване“ АД и
според информацията от районните избирателни комисии.
Във връзка с това е постъпила докладна записка от директора
на дирекция „Администрация“ с вх. № ЦИК-09-9, която се намира в
подпапка „докладна записка“, в която е показано сравнението в
табличен вид. Аз също съм изготвил таблица, като файлът е с
наименование „Информация относно лог файловете“, в която са
сравнени причините за спиране на СУЕМГ според лог файловете и
според информацията от районните избирателни комисии.
Изводите от сравнението са следните: първо, в Раздел първи, т.
1 от доклада на експертите са посочени 11 машини, информацията
от които е налична в архива на Централната избирателна комисия,
но не е налична в данните на „Информационно обслужване“ АД. От
сравнителната таблица се вижда, че 11-те машини са отбелязани в
анализа на „Информационно обслужване“ АД.
Второ, в Раздел първи, т. 2 от доклада са посочени 32 машини,
информацията от които не е налична в архива на Централната
избирателна комисия, но е налична в отворените данни от
„Информационно обслужване“ АД. От сравнителната таблица се
вижда, че и 32-те машини не фигурират в анализа на
„Информационно обслужване“ АД.
Трето, в Раздел втори, т. 1 от доклада са показани причините
за спиране на работа на 31 машини според лог файловете – това е
по-интересното.
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В сравнителната таблица, която съм подготвил – информация
относно лог файловете, може да се види, че за две машини, посочени
в доклада, нямаме информация от районните избирателни комисии;
за останалите 29 машини имаме информация и причините за спиране
на машината според районните избирателни комисии са аналогични
на тези от доклада, но казани с други думи.
Общо взето изводът е, че данните, които са ни предоставени от
IT експертите, се покриват с данните, предоставени от
„Информационно обслужване“ АД и районните избирателни
комисии.
Предлагам докладната записка и информацията, която съм
подготвил, да останат за сведение и запознаване.
Съгласен съм информацията да бъде включена и в анализа,
който ще бъде изготвен от Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, тъй като
докладът е свързан, само за сведение Ви докладвам, че с вх.
№№ ЧМИ-15-4; ЧМИ-15-5 от 16 януари 2021 г. ОИК е предоставила
своевременно информация за избирателната активност.
Докато колегата Войнов докладва, направих справка: в секция
„Резултати от частичните избори“ към момента все още не е налична
информацията за проведения втори тур за кмет на община Вакарел.
Може би в тази връзка „Информационно обслужване“ АД трябва да
обнови информацията, тъй като към момента няма данни за
проведения втори тур.
Във връзка с това ще възложа на директора на дирекция
„Администрация“ в оперативен порядък да предприеме
необходимите действия за попълване на тази информация в секция
„Резултати“.
Преминаваме към следващата точка – трета, от дневния ред:
ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖЕДНИЯ НА
ОИК.
Госпожо Стоянова, заповядайте.

14
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам Ви постъпило искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Самоков, с вх. № МИ-27-278/30.12.2021 г.
Искането е за изплащане на възнаграждение за проведени два броя
дежурства на 9 и на 20 декември и едно заседание, проведено на
22 декември 2021 г.
Приложени са съответните документи, удостоверяващи
проведените дежурства и заседание, както и счетоводна справка,
контролен лист от финансов контрольор, с който е изразено мнение
за законосъобразност на искането за поемане на това задължение в
размер общо на 1 274,82 лв., ведно с осигуровки за проведените две
дежурства и едно заседание на ОИК – Самоков.
Предлагам с протоколно решение да бъде одобрено
изплащането на това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме предложението на госпожа Стоянова за изплащане
възнаграждение на ОИК – Самоков.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-27-6/12.01.2022 г.
е постъпило искане за изплащане на възнаграждение на членовете на
ОИК – Сливо поле.
Преписката е окомплектована в цялост – приложени са
счетоводна справка и контролен лист за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор, преди поемане
на задължението. Стойността на исканите възнаграждения, заедно с
осигурителните вноски, е 1 338,65 лв., като те са дължими за едно
дежурство, проведено на 6 януари 2022 г. от председател, заместникпредседател и секретар във връзка с подготовка на материали за
проведено заседание на 10 януари 2022 г., на което е прието решение
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за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на избран следващия от листата на съответната партия.
Моля да приемем протоколно решение, с което да одобрим
изплащането на възнагражденията на членовете на ОИК – Сливо
поле.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване относно изплащане възнаграждения на ОИК – Сливо поле.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, ще Ви
докладвам три преписки, постъпили с искания за изплащане на
възнаграждения на общински избирателни комисии.
С вх. № МИ-27-5/12.01.2022 г. е постъпило искане от ОИК –
Ботевград, за изплащане на възнаграждение за проведено едно
заседание на 10 януари 2022 г. във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник от ПП МИР,
който е подал оставка и обявяване на избран следващия в листата.
Към преписката са приложени всички изискуеми документи,
включително контролен лист и счетоводна справка.
Сумата, която се изисква, е в размер на 724,19 лв.
Предлагам да одобрим исканата сума за ОИК – Ботевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по доклада на госпожа Георгиева?
Моля, режим на гласуване за изплащане възнаграждение на
ОИК – Ботевград.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, , Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
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ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам вх. № МИ-272/07.01.2022 г. – искане от ОИК – Ружинци, за проведено едно
заседание на 20 декември 2021 г. във връзка с предсрочно
прекратяване пълномощията на общински съветник поради подадена
оставка от листата на партия ГЕРБ и обявяване за избран следващия
общински съветник в листата.
Приложени са всички изискуеми документи; налице са
контролен лист и счетоводна справка. Размерът на сумата
е 815,96 лв.
Предлагам Ви да одобрим исканата сума за ОИК – Ружинци.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване за изплащане възнаграждение на ОИК – Ружинци.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви преписка с
вх. № МИ-27-276/29.12.2021 г. – искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Павликени, за четири дежурства и едно
заседание. Заседанието е проведено на 24 ноември 2021 г. във връзка
с предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник
поради подадена оставка и обявяване избран следващия от листата.
Общинският съветник е от коалиция „БСП за България“.
Дежурствата, преди това – две дежурства, във връзка с подготовка
на заседанието и получаване на кореспонденция от общинския съвет
– първото дежурство. Последващите след заседанието дежурства са
във връзка с връчване удостоверение на избрания общински
съветник и последното е по организационни въпроси на ОИК.
Преписката е окомплектована в пълнота. Налице са и
контролен лист, и счетоводна справка.
Сумата е в размер на 1 711,73 лв.

17
Предлагам да одобрим изплащането на възнаграждение на
ОИК – Павликени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме изплащането на възнаграждение на ОИК – Павликени.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам вх. № МИ-27-9 – искания за
изплащане на възнаграждения на членове на ОИК – Столична, за
периода 1 септември 2021 г. до 10 януари 2022 г. Става дума за
дежурства от датата 2 септември 2021 г. до 10 януари 2022 г.
включително на председател, секретар и член на ОИК – Столична,
както и проведени заседания от 3 септември 2021 г. до 7 януари 2022
г. включително, в които са участвали в различен състав членове на
ОИК – Столична.
Исканите възнаграждения са в размер на 15 360,26 лв., ведно с
осигурителните вноски.
Към преписката има приложен контролен лист за извършване
на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане
на задълженията, като в забележка на контролния лист финансовият
контрольор изразява мнение, че поради несвоевременно отчитане на
проведените заседания, както и на дежурствата през 2021 г. от ОИК
– Столична, с отчитането им за част от проведени дежурства и
заседания, през 2022 г. бюджетът на Централната избирателна
комисия ще бъде намален със сумата от 11 777,23 лв.
Във връзка с доклада за изплащане възнагражденията на ОИК
– Столична, и изразената забележка от финансовия контрольор
предлагам да бъде изпратено писмо до всички общински
избирателни комисии, в което да изразим становище, че следва
своевременно да бъдат отправяни исканията за изплащане на
възнагражденията на общински избирателни комисии, за да не се
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стига до подобни казуси, в които, през следващата година да
изплащаме възнаграждения, заради които ще бъде намален
бюджетът на Централната избирателна комисия за съответната
година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?
Моля да гласуваме изплащането на възнаграждения на
членовете на ОИК – Столична, както и предложеното писмо до
всички общински избирателни комисии, с което да им обърнем
внимание за своевременно предоставяне на преписките на
Централната избирателна комисия за изплащане на възнаграждения
с оглед бюджетните разходи.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам искане за изплащане на възнаграждение с
вх. № МИ-27-275/23.12.2022 г. от ОИК – Аврен, като искането
съдържа всички необходими и изискуеми документи по закон и по
наше решение във връзка с поисканото възнаграждение за заседание,
проведено на 20 декември 2021 г., в което са участвали председател,
заместник-председател, секретар и 7 членове. Сумата е 825, 93 лв.,
като има положително становище на финансовия контрол за
изплащане на сумата, предвид което предлагам с протоколно
решение да одобрим изплащането на докладваното от мен
възнаграждение на ОИК – Аврен.
ПРЕСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане възнагражденията на
членовете на ОИК – Аврен.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка

19
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Борово, с вх. № МИ-27-10/13.01.2022 г.
Искането е окомплектовано с всички изискуеми документи по закон
и по наше решение за проведено заседание на 10 януари 2022 г., на
което са присъствали председател, двама заместник-председатели и
7 членове. Сумата, ведно с осигурителните вноски, е на стойност
825,93 лв. Становището на финансовия контрольор със съответния
контролен лист е за изплащане на възнаграждението.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнаграждението на ОИК – Борово, съобразно доклада ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване относно възнагражденията на ОИК – Борово.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, с вх. № МИ-27-8/13.01.2022 г. е постъпило
искане от ОИК – Хайредин, за изплащане на възнаграждение за едно
заседание в състав: двама заместник-председатели и 6 членове.
Общата сума на исканото възнаграждение е 650,37 лв.
Заседанието е във връзка с препратено писмо от Централната
избирателна комисия по компетентност на ОИК – Хайредин, за
отговор на въпроси, поставени в писмо на ОД на МВР – Враца.
Въпросите, които бяха поставени от ОД на МВР – Враца, в писмо до
Централната избирателна комисия, са доста, което Централната
избирателна комисия беше препратила към ОИК – Хайредин. Те са
се събрали във връзка с поставените въпроси.
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Към преписката има контролен лист и счетоводна справка от
счетоводството на Централната избирателна комисия. Изпратен е и
протокол от заседанието.
Предлагам с протоколно решение да изплатим исканото
възнаграждение на ОИК – Хайредин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване по така направеното предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: С вх. № МИ-27-1/05.01.2022 г. е
направено искане от ОИК – Елин Пелин, за изплащане на
възнаграждение за заседание, проведено на 17 ноември 2021 г. във
връзка с получено писмо от РУ на МВР – Елин Пелин. Изготвени са
отговори.
Заседанието, проведено на 10 декември 2021 г., е във връзка с
предсрочно прекратяване мандата на кмета на село Лесново и писма
от РУ – Елин Пелин.
На 15 декември 2021 г. са дадени дежурства от председател и
двама членове относно изготвяне на отговори към РУ – Елин Пелин;
дежурство, проведено на 29 декември 2021 г. във връзка с изготвяне
на отговори в състав от председател и двама членове; дежурство на
20 декември 2021 г. в състав от секретар и член, тоест искат
изплащане на възнаграждения за проведени две заседания и три
дежурства на посочените дати.
За уточнение ще кажа, че преписката е разглеждана веднъж, не
са изплатени възнаграждения за дежурства, тъй като са искани
заплащане на възнаграждения на повече от трима членове, които са
участвали в съответните дежурства. Има забележка от колегата
докладчик, че съгласно решение на Централната избирателна
комисия в дежурства могат да участват и да бъдат заплащани
възнаграждения на не повече от трима членове от съответната ОИК.
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След направеното уточнение, има доста документи, доказващи
участието както на членовете на ОИК – Елин Пелин, така и взетите
решения и разглежданите въпроси.
Общата сума, която следва да се заплати, е 2 334,15 лв., ведно
с осигурителните вноски. Към преписката е изготвен контролен лист
и счетоводна справка. В резултат на извършения предварителен
контрол мнението е за законосъобразност относно поемане на
задълженията с посочения от мен размер.
Уважаеми колеги, предлагам да вземем решение, с което да
изплатим исканото възнаграждение на ОИК – Елин Пелин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля с
вдигане на ръка да гласуваме.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Колеги, докладвам искане с вх. № МИ27-3/11.01.2022 г. от ОИК – Раковски. Молят да им бъде изплатено
възнаграждение за проведено извънредно заседание съгласно
Решение № 1685-МИ, т. 1, буква „а“ на Централната избирателна
комисия, проведено на 5 януари 2022 г., както и за дежурства,
проведени от председател и членове на 6 януари 2022 г. за изготвяне
на протокол от заседанието и подготовка на необходимата
документация за архивиране на документите, изпращане на
протокола и исканите документи в Централната избирателна
комисия. Общата сума за заседанието, проведено на 5 и на 6 януари
2022 г. е 927, 68 лв. с осигурителните вноски.
Уважаеми колеги, ще направя свързан доклад. Проведеното
заседание е във връзка с получено писмо от Централната
избирателна комисия, изпратено по компетентност до ОИК –
Раковски. Във връзка с това писмо е проведено заседанието, за което
се иска изплащане на възнаграждение.
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Препратили сме им искане от Софийски районен съд съгласно
разпореждане на председателя на 161 състав до Централната
избирателна комисия, препис от Решение № 78-МИ от 28 октомври
на ОИК – Раковски.
ОИК – Раковски, се е събрала и са видели, че въпросното
решение, което искаме да бъде предоставено от техния архив на
Софийски районен съд, касае избора на кмет на общината – 28
октомври 2019 г., но са изразили мнение, че е имало лични данни и
те не могат да го предоставят. Препращат го на Централната
избирателна комисия и ЦИК да го предостави на Софийски районен
съд, тъй като ОИК не била страна в съдебния процес, но се иска от
тях да изпратят решението, което съдържа лични данни на лицето
П. А.
Г.
във
връзка
с
публикуваните
указания
относно обработване и защита на лични данни в изборния процес,
публикувани на 21 февруари 2021 г. на страницата на Комисията за
защита на личните данни. Не откриват правно основание, на което
може да изпратят личните данни, искани в разпореждане 2021 и 906
на Софийски районен съд.
Предлагат да изпратят „отговор до Централната избирателна
комисия, улеснявайки я в търсенето на решението. По закон това
решение е в архива на Централната избирателна комисия.
След направените разисквания господин Ночев предложи да се
гласува следното предложение за решение и да изпрати копие от
Решение № 78-МИ/28.10.20189 г. на Централната избирателна
комисия.“ Гласувано е и е прието с пълно мнозинство.
На първо място, предлагам да им изплатим исканото
възнаграждение – все пак колегите са се събрали, и са разгледали
изпратеното писмо от Централната избирателна комисия,
препратеното им разпореждане по компетентност от Софийския
районен съд, независимо от решението, което са взели – да не
изпращат директно на Софийски районен съд, а да ни го препратят
на нас, като „ни улеснят“, както се цитира в решението. Все пак
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положените усилия за „улеснението на ЦИК“, мисля, че би следвало
да бъдат възнаградени.
На първо място, да гласуваме изплащане на възнаграждението.
Само едно допълнение – с изх. № 140/06.01.2022 г. има
придружително писмо до Централна избирателна комисия – София:
„В отговор на полученото писмо от Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-15-388/15.12.2021 г. ОИК – Раковски, проведе
заседание на 5 януари 2022 г. След проверка в архива на комисията
се установи, че Решение № 78-МИ/28.10.2019 г. е решението, с което
се обявява за избран кметът на община Раковски на основание
чл. 87, ал. 1, т. 32, чл. 457, ал. 2, т. 1.
В срок до 48 часа след края на изборния ден ОИК – Раковски е
предоставила
на
Централната
избирателна
комисия
с
изх. № 129/02.11 Решение № 78 като част от задължителните за
предоставяне изборни книжа пред Централната избирателна
комисия.
Въпреки горното уточнение, за да улесни Централната
избирателна комисия, ОИК реши да изпрати копие от решението на
комисията, но въпросното решение съдържа лични данни на
избрания за кмет П. А. Г.
и съгласно указания
относно обработване и защита на лични данни в изборния процес,
публикувани на страницата на Комисията за защита на личните
данни (КЗЛД) на 21 февруари 2021 г., ОИК – Раковски реши, че
няма правни основания да изпрати исканото в разпореждането на
Софийски районен съд решение и поради тази причина го изпраща
на Централната избирателна комисия, до която е отправено писмото
от разпореждането на председателя на 161 състав на Софийски
районен съд.
Приложение: копие от Решение № 78“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този доклад?
Господин Чаушев, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Предлагам да не се изплаща това
възнаграждение! То не изпълнява разпореждането на Определението
на съда. Трябва да се изпълняват съдебните определения!
Неоснователни са разсъжденията по отношение, че не можели,
видиш ли, ОИК въз основа на някакви измислени аргументи за
защита на лични данни да не се изпълняват съдебни указания.
Предлагам да не се изплати! А ние да изпратим на съда,
защото, явно, целта на въпросната ОИК е да шиканира
производството в съда. Явно, целта е това, поради което предлагам
да не им изплащаме. Ние отказваме, а пращаме това в съда, защото
те, явно, няма да го изпратят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други изказвания?
Колеги, докладчикът направи предложение да се изплати
възнаграждението. Имаше и ново предложение по същество.
Първо, ще подлъжа на гласуване предложението на
докладчика.
Моля да гласуваме предложението на докладчика.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 3 (Георги Баханов,
Йорданка Ганчева, Димитър Димитров); против – 7 (Гергана
Стоянова, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова, Любомир
Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева)
По второто предложение – да изпратим на съда препис от
решението, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладваната от колегата
Баханов преписка според мен повдига два въпроса пред Централната
избирателна комисия.
Първият въпрос е как така от Деловодството не са установили,
че има преписка, която не касае изплащане на възнаграждение, и
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защо не е заведена с отделен входящ номер. Знаем, че има известно
време, в което тече финансовият контрол при предоставяне
документите на докладчиците, с оглед процедурата за одобряване на
възнаграждението. В този смисъл, ако колегата Баханов случайно не
беше видял, нямаше да може да бъде изпълнено съдебно
разпореждане.
Вторият въпрос – аз лично, и в предходни състави на
Централната избирателна комисия съм изразявала мнение, че не
следва финансовата санкция, която се обективира с непостигане на
взимане на решение или с така нареченото блокиране на членовете
на Централната избирателна комисия за изплащане на
възнаграждения, всъщност не постига целта си.
Целта в случая е ОИК да си изпълняват точно правомощията.
В случая те не са ги изпълнили, макар че са се събрали на заседание.
Може би е добре Централната избирателна комисия да обсъди в
работен порядък в този смисъл указания до всички ОИК. Аз лично
считам, че така пò бихме могли да постигнем ефект, и е с оглед
нашите правомощия, отколкото финансова санкция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Баханов,
имате ли други доклади?
Заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, моля да разгледате
преписка с вх. № МИ-15-6/14.01.2022 г. и за следващото заседание
ще подготвя писмо до община Ветово, тъй като там явно са се
насложили много проблеми с оглед на материално-техническото
осигуряване на ОИК, отделно – неизплащане на командировъчни.
Ако погледнете входящия номер, има няколко точки: невъзможност
за работа поради недобри условия за работа на ОИК; липса на
служебен телефон на ОИК, какъвто са имали, но им е бил отнет;
липса на елементарни условия, както казват колегите, за това, което
вършат, да изпълняват елементарни функции за това, за което са
назначени като членове на ОИК – Ветово.
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Моля да се запознаете и за следващото заседание ще подготвя
проект на писмо. Ако не се лъжа, вече има изпратено писмо до
община Ветово за изплащане на командировъчни на членове на ОИК
– Ветово, които не са жители на съответното населено място, в което
се провеждат заседанията на ОИК – Ветово, и следва да пътуват.
Има поставени и още много въпроси: помещават се в сграда,
която е наричана барака и така нататък. Моля да го погледнете. Ще
подготвя текст на писмо до кмета на община Ветово по поставените
проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: С копие до ОИК –
Ветово, тъй като вчера се обаждаха от ОИК. Мисля, че все още не са
им изплатени командировъчните, независимо че, мисля, че на Ваш
доклад беше предходното искане. Изпратихме писмо до кмета на
общината, но явно без резултат.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, другото ми
предложение, за да не се губи време, е да препратим писмото както
до кмета на Ветово, така и копие до нас, за да сме запознати със
случая. Мисля, че тук няма скрито-покрито – кметът на община
Ветова е запознат с проблемите на ОИК – Ветово.
Предлагам да препратим писмото, изпратено до нас, до кмета
на община Ветово за становище по повдигнатите въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложения – на кмета на община Ветово да бъдат изпратени
поставените от ОИК въпроси с копие до ОИК – Ветово, и да
поискаме неговото становище и по какъв начин ще бъдат разрешени
поставените пред Централната избирателна комисия въпроси, които,
безспорно, са свързани с осигуряване на нормални условия на работа
на колегите от ОИК, така че да могат да изпълняват своите
задължения.
Ако няма други предложения, моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка

27
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам преписка с вх. № МИ-27287/30.12.2021 г. – писмо, с което е постъпило искане за изплащане
на възнаграждения на ОИК – Иваново, за проведено едно заседание
по заявление на кмета на общината във връзка с уведомление, че си
е направил самоотвод. Комисията се е събрала на заседание в състав:
председател, заместник-председател, секретар и шест членове,
подготвили са протокол, разгледали са заявлението и са приели
решение. Всичко това е станало на 29 ноември 2021 г. Решението на
ОИК – Иваново е Решение № 106-МИ/29.11.2021 г., с което е уважен
направеният самоотвод на кмета на община Иваново съгласно
неговото уведомление, постъпило по съответния ред.
Искането е на стойност 746,13 лв.
Предлагам, след като се запознах с всички приложени
документи, Централната избирателна комисия да одобри това
изплащане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
ГЛАСУВАНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ПВР-04-01-431/14.01.2022 г., което се намира в папката на колегата Елка
Стоянова, от Министерството на външните работи, с което ни
уведомяват във връзка с предаване на изборните книжа и материали
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от СИК извън страната. Уведомяват ни за служителите и
автомобилите, с които същите ще бъдат транспортирани и доставени
в Централната избирателна комисия.
Във връзка с това Ви докладвам и вх. № ПВР/НС-04-13/18.01.2022 г. – приемо-предавателният протокол за предадените
вчера изборни книжа и материали от Министерството на външните
работи в Централната избирателна комисия, който може да видите в
моя папка.
В протокола са посочени всички секционни избирателни
комисии и е отразено какво е предадено за тях като изборни книжа и
материали, тъй като в процеса на предаване се установи, че
предоставените помещения нямат необходимия капацитет, за да
бъдат приети всички книжа и материали. Поради тази причина в
таблицата е изброено това, което е прието вчера.
Моля да се запознаете с протокола и с протоколно решение с
последващо одобрение да бъде одобрено подписването на протокола
за Централната избирателна комисия от мен и от колегата Емил
Войнов, които присъствахме към края на вчерашния ден при
приключване на предаването на съответните книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, ако сте
погледнали протокола, от него става ясно от кои избирателни секции
книжата все още не са предадени поради липса на помещение, в
което те да бъдат съхранени.
В тази връзка Ви предлагам с протоколно решение да одобрим
действията на колегите, свързани с приемане на изборните книжа и
материали от гласуването извън страната в изборите през месец
ноември 2021 г., въз основа на изготвения приемо-предавателен
протокол, подписан за Централната избирателна комисия от
колегите Гергана Стоянова и Войнов.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, отново във връзка с
предаването на изборните книжа и констатираната необходимост от
намиране на допълнително обособено място за останалата част от
изборните книжа, които не можаха да бъдат приети вчера, Ви
докладвам вх. № ЦИК-09-21 от днешна дата – в моя папка има
докладна записка от директора на дирекция „Администрация“, в
която са описани обстоятелствата по предаването на изборните
книжа и необходимостта от осигуряване на допълнително
помещение за приемане на останалата част – непредадените изборни
книжа, като са посочени кои секции и обемът непредадени книжа.
Налице са и приложения, в които по секции са посочени за кои от
тях не са предадени и в какъв обем не са предадени книжата поради
липса на помещение, в което да бъдат съхранени. В тази връзка се
предлага и са представени проекти на две писма.
Едното писмо е до председателя на Народното събрание с
искане за съдействие да бъде обособено допълнително помещение,
като е посочена евентуална възможност къде същото може да бъде
организирано.
Другото писмо е до господин Кондов – постоянен секретар на
Министерството на външните работи, във връзка с останалата част
непредадени изборни книжа, за които ги уведомяваме, че следва да
се съхраняват в Министерството на външните работи, докато ги
уведомим за осигурени помещения за приемането им в Централната
избирателна комисия.
Моля да се запознаете с докладната записка и предложените
текстове на писма и да бъде гласувано изпращането на тези писма до
председателя на Народното събрание и до господин Иван Кондов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по повод
предложението на колегата Стоянова има ли предложения?
Подлагам на гласуване писмата до председателя на Народното
събрание и до постоянния секретар на Министерството на външните
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работи във връзка с осигуряване на допълнителни помещения за
непредадените поради невъзможност за съхранение книжа и
материали от гласуването извън страната.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, във връзка с изборите, насрочени за 27 февруари
2022 г. – както обичайно Централната избирателна комисия изпраща
такова писмо, Ви предлагам да изпратим до кметовете на общините,
в които ще се провеждат частични избори, до съответните общински
избирателни комисии и до Печатницата на БНБ писмо относно
осигуряване на нормални условия за работа на ОИК, включително и
предвидени всички необходими мерки за здравословни и безопасни
условия във връзка с COVID-19. Уточняваме, че всички решения и
относими материали относно произвеждане на изборите ще се
публикуват на интернет страницата на Централната избирателна
комисия; напомняме какви са задълженията при съставяне на
избирателните списъци, както и във връзка с отпечатването на
бюлетините; изпращаме данни, предоставени от Печатницата на
БНБ, както и обръщаме внимание, че съгласно чл. 209, ал. 1 от
Изборния кодекс единствено бюлетините е задължително да бъдат
отпечатани в Печатницата на БНБ, като формулярите на изборни
книжа могат да бъдат отпечатани в избрана от тях печатница.
Предлагам Ви да изпратим това писмо.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.

31
Следващият ми доклад е по вх. № ПВР/НС-26-1/13.01.2022 г.
Писмото е в папката на колегата Солакова за днешно заседание.
От Печатницата на БНБ се обръщат към нас с молба във
връзка с извършваща се одиторска проверка да им посочим размера
на сумите, отразяващи вземания, съответно задължения на
Печатницата към Централната избирателна комисия към
31 декември 2021 г. Приложен е формуляр, по който трябва да се
попълни тази информация.
Предлагам Ви да изпратим до Печатницата на БНБ, както и до
госпожа М. М. писмо с необходимата информация.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващият доклад е по докладна записка ЦИК-0918/17.01.2022 г. от директора на дирекция „Администрация“ относно
изпращане на писма до общини, получили средства чрез трансфер за
възнаграждения за заседания и дежурства на ОИК.
Предлага се на основание указанията в т. 9 от Раздел втори
„Общи изисквания за изготвяне и представяне на отчетите за касово
изпълнение на оборотните ведомости“, по указания на министъра на
финансите, Централната избирателна комисия да уведоми писмено и
по електронна поща получателите на трансфери за възнаграждения
за заседания и дежурства на ОИК, включително и осигуровките
върху тези възнаграждения, за размера на предоставените средства
към 31 декември 2021 г. и за трансферния параграф, по който
получателите трябва да я отразят.
Във връзка с това са подготвени писма до 97 общини, които са
получили средства чрез трансфери. Към докладната записка са
приложени проектите на изготвените писма и списък на общините.
Предлагам да одобрим изпращането на писмата до
съответните общини.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Два бързи доклада – писмо до министъра на електронното
управление, последното от серията 9 писма, които изпратихме на
институции. В него има малка корекция – във втория абзац вместо
„моля да направите предложение предвид дейността на
специализираното звено и създаването на Министерството на
електронно управление се обръщаме към Вас за предложение за
представител“ и след запетаята текстът е същият.
Предлагам с протоколно решение да одобрим този текст и да
го изпратим на министър Божанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вторият кратък доклад е по писмо с
вх. № ПВР/НС-31-1/17.01.2022 г. Сметната палата е поискала да
попълним обичайните таблици с изплащанията на фактури по
медийните пакети. В таблицата, която са ни изпратили, би трябвало
да допълним датата на изплащане, която е в счетоводството.
Писмото, което съм подготвил като проект е: „Приложено:
изпращаме Ви“.
Възложил съм на госпожа Ш. да попълни тази колонка и ще го
докладвам в по-късен час.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
доклад има ли изказвания?
Моля, режим на гласуване предложението на господин
Димитров.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх.
№ НС-00-5/14.01.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД в
отговор на наше писмо, което Ви докладвах и гласувахме на
предходното заседание, във връзка с искана проверка на 57 лица – по
четири писма от ОД на МВР – Пловдив. Върнат е отговор от
„Информационно обслужване“ АД, че към настоящия момент
съответните лица не са народни представители и членове на
Европейския парламент, кметове и общински съветници, като само
за едно лице, посочено с име и ЕГН, в отговора на писмото, са
открити данни при проверката, че е бил регистриран като кандидат
за общински съветник в местните избори 2019 г. Посочена е
коалицията, от чиято листа е бил кандидат, дадени са данни относно
мандатите на тази коалиция при провеждане на изборите, които е
спечелила в съответния общински съвет и е изразено, че, тъй като не
се поддържа единна база данни за избраните общински съветници,
във връзка с евентуални последващи промени в избраните общински
съветници, би следвало да се изиска информация от ОИК – Несебър
– става въпрос за ОИК – Несебър.
Тъй като това посочено лице е било кандидат за общински
съветник, отворих сайта на общински съвет Несебър, откъдето е
видно, че към настоящия момент това лице не е в състава на
общинските съветници, каквато проверка се изисква.
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С оглед по-голяма прецизност и сигурност предлагам да бъде
изпратено запитване по имейл до ОИК – Несебър, дали посоченото
лице към настоящия момент е общински съветник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли предложения
във връзка с направения доклад и предложението да се изпрати
писмо с поставения въпрос до ОИК – Несебър?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Свързано с този доклад, тъй като това
запитване ще касае само едно от всички 57 лица, за които беше
изискана проверка от страна на ОД на МВР – Пловдив, като с найголяма вероятност и това лице ще се окаже, че не е сред посочените
категории лица, затова предлагам да гласуваме с протоколно
решение писма в отговор на исканията на ОД на МВР.
Проектите на писма са в моя папка от днешна дата, с които да
отговорим. Четири отделни запитвания са от ОД на МВР и
съответно 4 отделни отговора – при проверката е установено, че
лицата не са народни представители, общински съветници, членове
на Европейския парламент.
Предлагам да гласуваме с протоколно решение изпращането
на четирите писма, като едното от тях ще се изпрати след
получаване на отговор от ОИК – Несебър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на госпожа Стоянова?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.

35
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви постъпило
писмо от ОИК – Хисаря, с вх. № МИ-15-7/14.01.2022 г. Писмото е в
папка на колегата Елка Стоянова.
С писмото ОИК – Хисаря, ни уведомяват, че на 12 януари
2022 г. е проведено заседание, на което е установено Решение
№ 155-МИ от същата дата в хипотезата на отхвърляне поради
липсата на съгласие, тоест липсата на съответното мнозинство не е
приложено самото решение. То е налично на сайта на ОИК –
Хисаря, което е във връзка с получени от Централната избирателна
комисия указания да бъдат изпълнени задълженията на ОИК по
повод доклада на Комисията по § 2, ал. 5 от Допълнителните
разпоредби на ЗПКОНПИ. ОИК са се събрали на заседание, но не са
постигнали мнозинство и с това писмо ни уведомяват за това свое
решение, като в решението са посочили, че същото се обжалва по
реда на чл. 495 от Изборния кодекс, което не е съвсем коректно, тъй
като за обжалване е приложим редът на чл. 88 от Изборния кодекс.
Докладвам това писмо за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам да
се запознаем, макар че този случай ни е известен доста добре,
предвид преписките, които бяха докладвани от други колеги по този
случай.
На следващо заседание да формираме становище и да вземем
решение за следващите действия, тъй като в материалите, които са
изпратени, няма информация нито от обсъжданията по време на
заседанието на ОИК. Смятам, че този случай не може да бъде
оставен за сведение, при положение че е налице доклад на
компетентен орган, който е установил несъвместимост.
В този смисъл Ви предлагам на следващото заседание да
вземем решение. Ще помоля колегата Стоянова да подготви писмо
до ОИК, ако трябва да пореден път ще дадем указания в изпълнение
на закона.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
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Колеги, с вх. № НС-00-3/13.01.2022 г. е постъпила
информация, поискана от нас във връзка с преписка от отдел
„Икономическа полиция“ на ОД на МВР – Варна, по вх. № НС-0402-6/11.01.2022 г., предвид което Ви предлагам писмо до отдел
„Икономическа полиция“ – Варна, за предоставяне на исканата
информация.
Моля с протоколно решение да одобрим изпращането на това
писмо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви преписка с
вх. № НС-23-1/14.01.2022 г., като това е писмо по преписка с вх.
№ 38 от 2020 г. по описа на Комисията за защита от дискриминация,
като във връзка с производство, образувано там, и на основание
чл. 55, ал. 2 и ал. 3 от Закона за защита от дискриминация ни молят в
петдневен срок от получаване на настоящото писмо да предоставим
ЕГН на Георги Запрев Динев – народен представител в 44-то
Народно събрание, 45-то Народно събрание и 46-то Народно
събрание от Първи изборен район – Благоевградски.
След направена от мен справка, в съхраняваната информация е
видно ЕГН-то. Предлагам да изпратим писмо до докладчика по
преписката в Комисията за защита от дискриминация – да вземем
протоколно решение в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания?
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо,
получено по електронната поща с придружително писмо, което не е
подписано. Видно от имейла, от който ни се изпраща, е, че не е на
общинска избирателна комисия – съответната, като с вх. № МИ-159/17.01.2022 г. е получен препис-извлечение от акт за смърт на
Б. Ш. Я. и в няколко реда в първата страница ни
уведомяват, че пълномощията на кмета на село Поляците, община
Дългопол, област Варна Б. Ш. са прекратени поради
смърт. Прилагат и сканиран акт за смърт.
Тъй като имейлът навежда на името на председателя на ОИК –
Дългопол, днес се опитах да се свържа в оперативен порядък, но на
телефона никой не отговаря.
Предлагам тази преписка с придружително писмо да бъде
изпратена до ОИК – Дългопол, за незабавно предприемане и
уведомяване на Централната избирателна комисия, съобразно
чл. 463, за да може ние да изпратим предложение на президента за
насрочване на частичен избор. Комисията следва да си вземе
решенията съобразно закона, за да можем в цялост да изпратим
преписката на президента.
Предлагам да изпратим писмо в този смисъл и да обърнем
внимание, че всички уведомления от общински избирателни
комисии се изпращат надлежно подписани по съответния ред от
служебни имейли, ако се поддържат такива.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Следващата ми преписка, която
връщам на доклад, колеги, е с извинение, но не знам дали да е от моя
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страна или от страна на отговорни служители. Няма да търся кой,
къде по преписката се е заблудил.
Преписката е докладвана от мен на предходно заседание с
вх. № ПВР/НС-29-8-1 от 12 януари 2022 г. Става въпрос за
препратено ни от Министерския съвет заявление за достъп до
обществена информация от госпожа С. и господин Б.
Във връзка с мое възлагане и доклада ми от предходно
заседание, на което докладвах преписката за запознаване, възложих
на директора на дирекция „Администрация“ да се внесе
предложение за процедиране на преписката с оглед поставените
въпроси.
В тази връзка е изготвена докладна записка с вх. № ЦИК-0919/17.01.2022 г., като е приложен и проект на писмо, с което да се
отговори на заявителите.
Накратко, от докладната записка става въпрос, че всъщност са
обективирани въпроси, които касаят информация, публикувана от
Централната избирателна комисия и с оглед на това се предлага да
се отговори с писмо на лицата, като се насочат към линковете.
По същество, съгласна съм с изразеното становище от
директора на дирекция „Администрация“ и нашата администрация,
както и с проекта на писмо, който ни се предлага. Като докладчик
щях да предложа да го гласуваме.
Разглеждайки обаче подробно преписката, с оглед и входящия
номер, насложен с индекс при нас, и след извършена от мен
проверка в хода на днешното заседание, установих, че тази преписка
вече е била постъпила в Централната избирателна комисия с
вх. № ПВР/НС-29-8 от 9 декември 2021 г.
Първоначално по председателска резолюция е била на мой
доклад, но може би във връзка с това, че ползвах болнични, на
14 декември 2021 г. е преразпределена на колегата Томов. След
извършена от мен справка по протоколите на Централната
избирателна комисия установих, че на 21 декември 2021 г. колегата
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Томов е докладвал преписката с проект на писмо, което Централната
избирателна комисия е одобрила.
Проектът на писмо, който сме одобрили, е в същия смисъл, в
който и днес щях да Ви предложа, каквото е и становището на
администрацията.
До настоящия момент, въпреки че поисках да ми бъде
направена справка за изходящия номер на писмото, което е
гласувано, за да съм убедена, че все пак заявителите са уведомени,
няма такъв отговор. Въпреки че съм съгласна с изготвеното
становище и с проекта на отговор, аз няма да предложа като
докладчик нещо, което е гласувано преди време с пълно единодушие
от Централната избирателна комисия.
Няма да правя и никакви предложения с оглед организацията.
Самият ми доклад свидетелства за това как се предоставят
преписките на докладчика.
За мен лично съществува въпросът защо с предоставянето
както на председател, така и на мен – първоначалната преписка не е
насложена от 9 декември 2021 г. Следва ли ние да бъдем в ролята да
установяваме кои документи по коя преписка и как? Считам, че има
правила за документооборота, когато постъпват в Централната
избирателна комисия. По мои спомени те действат, не са отменени и
без да се повтарям както по отношение на преводите, така и по
отношение на документите – дали от външна, от вътрешна страна,
дали има някакви преписки, следва да се предоставят своевременно
на председателя и на докладчика.
Колеги, приемете ми доклада за сведение и моля отговорните
служители да видят как е процедирано с писмото, което е гласувано
в Централната избирателна комисия по точка последна с докладчик
колегата Томов на 21 декември 2021 г.
Благодаря, госпожо Председател.
В допълнение, госпожо Председател, съжалявам, че взимам
думата отново, току-що ме уведомиха от Деловодството, че
преписката е в кабинета на колегата и писмото не е изпратено, така
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че ще се погрижа да придвижа гласуваното писмо, макар че, считам,
че не е моя работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в пета точка – господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № МИ-0617/17.01.2022 г. – писмо от община Пловдив, Район „Централен“,
което ни изпращат комплект документи във връзка с осъществен
достъп до запечатано помещение. Помещението е отворено поради
това, че е трябвало да бъде извършена справка, поискана от РУ на
МВР – Чирпан. Писмото е съпроводено със заповед на кмета на
Район „Централен“. Протокол на комисията, определена със заповед
на кмета на района, както и самото писмо от РУ на МВР – Чирпан.
Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Следващ докладчик – госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МИ-15-3981/14.01.2022 г. в Централната избирателна комисия е постъпило
писмо от ОИК – Пазарджик, с което приложено ни е изпратено
Решение № 20 от 12 януари 2022 г. на Административен съд –
Пазарджик, срещу Решение № 351 от 12 декември 2021 г. на ОИК –
Пазарджик. Решението на ОИК е оспорено от П. С.
Г., с което предсрочно са прекратени неговите пълномощия като
кмет на кметство Величково и е анулирано издаденото му
удостоверение.
Решението е взето въз основа на писмо от Районна
прокуратура – Пазарджик, с което същата е уведомила и е
предоставила на ОИК – Пазарджик, заверен препис от влязло в сила,
постановено по дело № 657 по описа на Районен съд – Пазарджик за
2021 г. и потвърдено с Решение № 108/02.12.2021 г. на Окръжен съд
– Пазарджик, по въззивно дело от общ характер № 530 по описа на
съда за 2021 г., с което П. С. Г., заемащ длъжността
кмет на село Величково, област Пазарджик е осъден с наказание
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лишаване от свобода, чието изтърпяване на основание чл. 66, ал. 1 от
НК е отложено с изпитателен срок за три години.
Решението на Административен съд – Пазарджик, подлежи на
обжалване с касационна жалба пред Върховния административен
съд на Република България. Качено е в папка с моите инициали с
номера, който вече казах – МИ-15-398-1/14.01.2021 г. Може да се
запознаете с него.
В мотивите на съда изрично е посочено, че при проявлението
на факт, предвиден в хипотеза на чл. 42, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 10 от
ЗМСМА с оглед ясното и конкретно правило на чл. 42, ал. 4 от
ЗМСМА съответната ОИК е длъжна в кратък 3-дневен срок да
констатира факта и да постанови укàзания в закона срок, което,
както е посочено по-горе в мотивите на съда, е сторено в процесния
казус, по който се е произнесла ОИК – Пазарджик. Докладвам за
сведение решението на съда.
Имам още една преписка в тази точка. Във връзка с постъпило
искане от кмета на община Кърджали за отваряне на запечатано
помещение, което се налага по повод изпратено в Централната
избирателна комисия писмо от РИК – Кърджали, за това, че е
констатирана липса на един избирателен списък за секция със
съответния номер в село Бойно, община Кърджали, Централната
избирателна комисия е изпратила това писмо на РИК – Кърджали, с
указание да бъде извършена проверка в общинската администрация
за наличие на списъка на съответната секция.
Във връзка с това кметът е изпратил писмо с искане за
отваряне на запечатано помещение.
В папка с моите инициали може да се запознаете с проекта на
писмо до кмета на община Кърджали, с което да укажем, че
осигуряването на достъп до запечатано помещение се осъществява
на основание Решение № 1245-МИ/30.09.2019 г. на Централната
избирателна комисия, без да е необходимо изрично решение за
конкретния казус от страна на Централната избирателна комисия,
като следва кметът да издаде заповед за назначаване на комисия,
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която да извърши необходимите действия и да информира
Централната избирателна комисия по реда на т. 6, както и да
запечати повторно помещението по реда на т. 7 от цитираното
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по писмото
до кмета на община Кърджали?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх.
№ НС-06-5/17.01.2022 г. от кмета на община Стралджа, с приложен
към него протокол за унищожаване на изборни книжа и материали
от изборите, проведени на 26 март 2017 г. Това е допълнение към
преписката, която сме получили от община Стралджа на 25 ноември
2021 г. за отваряне на запечатано помещение, извършване на
експертиза на изборните книжа и материали, предаване на част от
тях в „Държавен архив“ и съответно унищожаване на неценни
такива.
Докладвала съм преписката в заседание, проведено на 30
ноември 2021 г. Този протокол е допълнение към тази преписка.
Докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Преминаваме към шеста точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви с вх. № ЦИК09-20/17.01.2022 г. докладна записка от директора на дирекция
„Администрация“ във връзка с разглеждане на предходно заседание
решение на Административен съд – Благоевград, на което заседание

43
беше решено да се подготви такава докладна записка по случая,
както и евентуално да бъде подготвено становище, плюс проект на
жалба, като беше посочен срок, в който да бъдат представени.
Вчера, в края на деня бяха представени докладната записка и
проектът евентуално за касационна жалба, поради което Ви ги
докладвам в момента за сведение и запознаване, тъй като срокът, ако
бъде взето решение да бъде изпратена касационната жалба от страна
на Централната избирателна комисия, изтича на 20 януари 2022 г.,
тоест има време членовете на Комисията да се запознаят с тази
преписка и на следващото ни заседание, което евентуално би било
на дата 20-и, да се вземе решение дали ще бъде входирана жалба в
съда в посочения срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, след малко
ще се върнем на този доклад.
За да не губим време, докато госпожа Стоянова извърши една
справка, преминаваме към точка седма от дневния ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.
Докладвам няколко входящи номера за сведение и едно е за
запознаване. Всичките тези писма касаят международна дейност и са
с преводи, които може да видите в днешна моя папка.
Постъпило е уведомление от господин Ради Игнатов, който е
от дирекция „Права на човека“. Препратил ни е вербалната нота, с
която БДИПЧ набира консултанти за Мисията в Сърбия – вх. №
ЦИК-04-01-2/13.01.2022 г.
Следващото скоро ще се проведе виртуална кръгла маса по
иновациите в изборните технологии. Организатор е ISPS – Център за
международни парламентарни изследвания – вх. № ЦИК-073/12.01.2022 г. Докладвам го за сведение и за запознаване. Вече сме
участвали в тяхно мероприятие. Мисля, че госпожа Й. пътува за
някаква конференция през 2020 г.
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С вх. № ЦИК-07-5/14.01.2022 г. сме получили уведомление от
АСЕЕЕО, че ще се организира среща на върха на Световния ден на
изборите – 3 февруари. Това също е за запознаване и евентуално за
сведение. Срокът за заявка за участие е 24 януари 2022 г.
Докладвам едно писмо, на което вече сме отговаряли:
господин Т. през цялото време ни предлага някаква
иновативна техника на защита на отпечатваните бюлетини. Тъй като
вече сме му отговорили, че това се прави константно и е част от
нашия Кодекс, той продължава да ни напада, че има някакво
химическо откритие, което е най-доброто възможно в света. Това е
някакъв вид търговско предложение. Докладвам го за сведение.
Последното е с вх. № ЦИК-07-107 – писмо от уеб
секретариата, с което ни напомнят, че имаме възможност и все още
сме в срок да представим предложения за точки в дневния ред в
годишната среща. Крайният срок е 18 февруари тази година.
Докладвам го също за сведение.
Това бяха моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка с
по-предходния доклад на господин Димитров за Световния изборен
ден, Ви предлагам това писмо да бъде изпратено по електронна
поща на всички членове на Централната избирателна комисия.
Мисля, че вътре имаше предложение евентуално да се заяви участие
с много кратка продължителност. Все пак нека колегите, които са и
в отпуск, да могат да се запознаят и на следващото заседание да
решим.
Господин Димитров, моля да възложите на Деловодството да
го изпратят на всички членове на Централната избирателна комисия,
за да реагира, който проявява желание и на следващото заседание да
обмислим дали Централната избирателна комисия да се включи в
тази платформа.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В тази точка ще докладвам, а след
това ще поискам и допълнителна точка.
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В тази точка докладвам най-напред писмо с вх. № ЦИК-11-4 от
14.01.2022 г. от господин М. от град Бобошево, в което се излагат
много въпроси, приличащи на предложения за решаването им във
връзка с участието на избиратели по постоянен и най-вече по
настоящ адрес. Може да се запознаете с ръкописно написаното и
подробно писмо, което е в моя днешна папка.
Предлагам да му отговорим с писмо – в моята папка е проект
на писмо с проектен № 2555, че гласуването се извършва по
постоянен или по настоящ адрес, и когато избирателят има
регистриран настоящ адрес, различен от постоянния, може да поиска
и да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес.
Също така да отговорим на въпросите, свързани с адресната
регистрация по поставения от господин М., че настоящият адрес се
регистрира въз основа на заявление от лицето по реда на
Глава четвърта от Закона за гражданската регистрация.
Гласуването по настоящ адрес е възможно при условията на
чл. 36 от Изборния кодекс.
Предлагам текста на писмото като отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по това
писмо има ли предложени? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против
– няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Имам предложение Централната
избирателна комисия да вземе протоколно решение за приемане в
касата на председателя на диск, на който са записани данни от
избори – да ги имаме, преди 2003 г. Данните са публикувани на
страницата на Централната избирателна комисия.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Не може ли в Деловодството да се
съхрани?
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Колеги, променям предложението –
ако Комисията реши, дискът да се съхранява в Деловодството на
Централната избирателна комисия.
Предлагам включване на нова точка в дневния ред и да
докладвам по тази нова точка – допускане на регистрирана партия за
участие в частичните избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението за включване на нова точка в дневния ред –
предлагам да бъде т. 8 „Проект на решение за допускане за участие в
частичните избори на 27 февруари 2022 г. на партия „Национален
фронт за спасение на България“.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Заповядайте, господин Георгиев, в току-що гласуваната нова
точка осма:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г. НА ПАРТИЯ
НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Благодаря. Подготвеният проект е с
№ 1075q в папката с мои инициали относно допускане на партия
„Национален Фронт за спасение на България“ за участие в
частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.
Постъпило е заявление, подадено и подписано от
упълномощения представител Б. Я. Я., заведено под № 1
на 14 януари 2022 г. в регистъра на партиите за участие в частичните
избори за всички обявени населени места, с изключение на кметство
Величково и кметство Лесново.
Описани са в проекта на решение. Към заявлението са
приложени удостоверение за актуално правно състояние на
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съответната дата от Софийски градски съд, VІ-2 състав, по ф. д.
№ 358/2011 г.; удостоверение от Сметната палата за внесени
финансови отчети за последните три години – 2018-а, 2019-а и
2020 г.; пълномощно в полза на Б. Я.
Партията е регистрирана в Централната избирателна комисия
съгласно Решение № 1050-МИ/11.09.2019 г. за участие в общите
избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и
Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна
комисия за допускане на партията за участие в частичните избори,
насрочени на 27 февруари 2022 г.
Предлагам Централната избирателна комисия да вземе
съответното решение за допускане до посочените частични избори.
Наименованието в бюлетината е НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА
СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по този проект?
Заявеното участие е за всички населени места с изключение на
кметство Величково и кметство Лесново.
Колеги, ако няма предложение, моля, режим на гласуване по
така предложения проект на решение за допускане на Партия
„Национален фронт за спасение на България“ за участие в
частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Решението е № 1073-МИ/18.01.2022 г.
Остана на колегата Стоянова дали ще се гласува изпращането
на жалба срещу решението на Административен съд – Благоевград,
или за следващо заседание, за да може всички да се запознаят, но
това е последният ден от срока за обжалване.
Остава за заседанието ни на 20 януари.
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Заповядайте, господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги,
докладвам вх. № ПВР/НС-04-02-3/17.01.2022 г.
Четвърто РУ на МВР – Бургас, желае да им предоставим за
няколко лица заверени копия на списъците за гласуване, от които да
е видно дали тези лица са упражнили правото си на глас на изборите
на 14 ноември 2021 г.
Предлагам да го изпратим по компетентност на областната
администрация Бургас, където се съхраняват списъците за гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, във връзка с частичните избори, Ви предлагам да
публикуваме на нашата страница съобщение, в което да посочим
крайния срок за регистрация, съответно за допускане на партии и
коалиции за участие в частичните избори, тъй като срокът изтича в
съботния ден на тази седмица. В този смисъл да бъде и съобщението
на Централната избирателна комисия.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
В края на заседанието искам да направя едно допълнение – във
връзка с определянето на колегата Димитров да подписва за
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секретар, пропуснах да посоча за какъв период от време – за периода
на ползване на платен годишен отпуск от госпожа Солакова.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
20 януари 2022 г., четвъртък, от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 13,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

