ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№154
На 20 януари 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
за частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.
Докладва: Емил Войнов
2. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Поляците, община Дългопол, област Варна.
Докладва: Йорданка Ганчева
3. Проект на решение относно заявление от Лулчо
Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за
народен представител от кандидатската листа на коалиция
„Продължаваме промяната“ в 26 Изборен район – Софийски, в
изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Докладва: Силвия Стойчева
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват:
Камелия
Нейкова,
Димитър
Димитров,
Гергана
Стоянова,
Цветанка
Георгиева, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов
6. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Гергана Стоянова
7. Изплащане на възнаграждения на ОИК.
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Докладват: Ерхан Чаушев и Георги Баханов
8. Проект на решение относно регистрация на партии и
коалиции, участващи в частичните местни избори на 27 февруари
2022 г.
Докладва: Йорданка Ганчева
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Гергана Стоянова, Георги Баханов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева.
ОТСЪСТВАТ: Цветозар Томов, Росица Матева, Севинч
Солакова, Елка Стоянова, Любомир Георгиев.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и ръководено от госпожа
Камелия Нейкова – председател на Централната избирателна
комисия и господин Емил Войнов – заместник-председател на
Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Десет членове сме в залата – налице е необходимият кворум
за провеждане на заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Солакова, Матева,
колегата Томов, Елка Стоянова и колегата Георгиев.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно назначаване съставите на СИК
за частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. – докладва
колегата Войнов.
2. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор за кмет на
кметство Поляците, община Дългопол, област Варна – докладва
колегата Ганчева.
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3. Проект на решение относно заявление от Лулчо
Станиславов Георгиев с искане за необявяването му за избран за
народен представител от кандидатската листа на коалиция
„Продължаваме промяната“ в 26 Изборен район – Софийски, в
изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. – докладва
колегата Стойчева.
4. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
5. Доклади по административни преписки – докладват:
Камелия Нейкова, Димитър Димитров, Гергана Стоянова, Цветанка
Георгиева, Красимир Ципов.
6. Доклади по дела жалби и сигнали с докладчик госпожа
Гергана Стоянова.
Има ли предложения за допълване на дневния ред?
Господин Баханов, заповядайте.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Госпожо Председател, моля да
включите нова точка: „Изплащане на възнаграждения на ОИК“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде нова
точка седма „Изплащане на възнаграждения на ОИК“.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да се включа и аз в точката за
изплащане на възнаграждения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Други
предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така предложения дневен
ред с направеното допълнение.
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.
Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ
СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
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Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, предлагам Ви проект на решение относно
назначаване съставите на секционните избирателни комисии за
частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г. Налага се да
приемем изрично решение относно назначаване съставите на СИК,
тъй като, знаете, че Четиридесет и седмото народно събрание е с
променен брой и състав на парламентарни групи, а съгласно
Изборния кодекс разпределението на членовете на секционните
избирателни комисии трябва да бъде пропорционално на
парламентарното представителство.
В тази връзка е изготвен проектът на решение. Освен
промените в т. 5, където са представени парламентарно
представените партии и коалиции и тяхната бройка, общо взето
останалата част от решението е както решението за предходните
частични избори за кметове.
Към решението има и приложение – Методическите указания
за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.
Тези Методически указания са определени по идентичен начин
както и в предходни решения. Единствено е променена бройката на
парламентарно представените партии и коалиции.
Също така в моята папка „Състави на СИК“ има и файл
„формула решение състави на СИК“, където е посочено как са
изведени формулите в Методическите указания.
Ако нямате забележки, предлагам да гласуваме проекта на
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да се
запознаете с проекта на решение и представените допълнителни
материали, свързани с изчисленията.
По проекта на решение имате ли въпроси или предложения?
Няма.
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Подлагам на гласуване така представения проект на решение
относно назначаване съставите на секционните избирателни
комисии за частичните избори на 27 февруари 2022 г.
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.
Решението е № 1074-МИ/20.01.2022 г.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ
НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛЯЦИТЕ,
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, припомням, че на предходно заседание бяхме
уведомени от ОИК – Дългопол, че са прекратени предсрочно
пълномощията на кмета на село Поляците, община Дългопол, област
Варна, но ни беше изпратен само препис-извлечение от акта за
смърт, липсваше и решение на ОИК – Дългопол, по смисъла на
чл. 463.
Сега с вх. № МИ-15-9-1/19.01.2022 г. ОИК – Дългопол, ни е
приложила свое решение от 13 януари 2022 г. относно обявяване на
прекратяване пълномощията на Б. Ш. Я. като кмет на
село Поляците поради смърт. В преписката е и Решение
№ 130/18.01.2022 г.
Общинската избирателна комисия се е събрала, за да приеме
решение, с което да уведоми Централната избирателна комисия, чрез
изпращане на заверен препис от Решение № 129/13.01.2022 г. на
ОИК – Дългопол, с отбелязването, че е влязло в сила, въз основа на
което Централната избирателна комисия да направи предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен избор
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за кмет на кметство село Поляците, община Дългопол, област Варна
и да уведоми председателя на общинския съвет на община
Дългопол, че с изпращане на заверен препис от решението е влязло
за сведение.
Преписката е получена по имейл. Подготвила съм проект на
решение за предложение до президента, тъй като са налице
основанията да направим предложението.
Предлагам да обсъдим – след извършване на служебни
проверки по повод и други общински избирателни комисии – в
случая, въпросът е безспорен – след като е настъпил фактът на
смъртта, имаме предсрочно прекратяване. По информация от
преписката е установено с решение, но това решение не го видях
никъде.
Направих проверки във връзка с други преписки на
страницата на други общински избирателни комисии, също не
виждам да има пропуски при обявяването на някои решения.
В този смисъл може би е добре да възложим проверка – не
знам на кого? Може би да изпратим писмо-указание до всички
общински избирателни комисии. Сега да преценим дали да приемем
решението, или ще чакаме някакви оригинали, защото решението на
ОИК – Дългопол, от 18 януари 2022 г. е да изпратят заверен препис.
Решенията, които се съдържат в преписката и които би
следвало, ако приемем сега, са в този вид, изглеждат малко като
word формат, без подпис на председател и секретар. Оставям на
Вашата преценка.
Съгласна съм да го изискаме, защото не би било сериозно –
вчера подготвих решението, като очаквах да има публикуван
протокол, какъвто няма, няма и публикувано решение. Според мен
Централната избирателна комисия с оглед и тежестта на органа би
трябвало да изпраща преписката до президента окомплектована.
Ако прецените да гласуваме писмо до ОИК – Дългопол, в
този смисъл. Предлагам, ако не възразявате, да изпратим
циркулярно писмо до всички общински избирателни комисии с
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указания след дневните редове, своевременно да се публикуват
протоколите и решенията на съответните страници, въпреки че става
въпрос за неактивни периоди.
Не знам дали към изпълнителя – все пак, имаме договори и те
с местните си структури също би следвало да направят проверка
къде е причината, защото понякога може да не е в общинската
избирателна комисия. Аз не казвам, че колегите от общинската
избирателна комисия са причина.
Предлагам да гласуваме писмо до ОИК – Дългопол, с копие
до „Информационно обслужване“ АД.
Първо, писмото, с което да изпратят документите надлежно
оформени съгласно решението им от 18 януари 2022 г. за попълване
на преписката с оглед изпращането й до президента и след това
другите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Ако сте съгласни, едновременно може да гласуваме писмата.
Подлагам на гласуване предложението за изпращане на
писмо до ОИК – Дългопол, с което да изискаме документите,
оформени надлежно съобразно изискванията, както и писмо до
всички ОИК с копие до „Информационно обслужване“ АД за
своевременно публикуване на съответната интернет страница на
дневен ред, протоколи от проведени заседания и решения, тъй като,
очевидно, не само в тази общинска избирателна комисия има
пропуски.
Моля, режим на гласуване и за двете писма.
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.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, в такъв
случай колегите да се запознаят с проекта на решение, който няма да
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търпи промяна с оглед фактите и обстоятелствата, но след
получаване на документите отново ще го внеса на доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ
ЛУЛЧО
СТАНИСЛАВОВ
ГЕОРГИЕВ
С
ИСКАНЕ
ЗА
НЕОБЯВЯВАНЕТО
МУ
ЗА
ИЗБРАН
ЗА
НАРОДЕН
ПРЕДСТАВИТЕЛ
ОТ
КАНДИДАТСКАТА
ЛИСТА
НА
КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ В 26 ИЗБОРЕН
РАЙОН – СОФИЙСКИ, В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 НОЕМВРИ 2021 г.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Благодаря. Колеги, с проектен номер
1177 е проект на решение относно заявление от Л. С.
Г. с искане за необявяването му за народен представител от
кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната“ в
Двадесет и шести изборен район – Софийски, в изборите за народни
представители на 14 ноември 2021 г.
Постъпило е заявление с вх. № НС-11-1/18.01.2022 г.
цитирано вече от мен. Това заявление е подадено след обявяване
имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2
от Изборния кодекс и обявяване с Решение № 975-НС от
19.11.2021 г. на списък А и Б, поради което следва срещу името на
лицето в списък Б да се отбележи решението на Централната
избирателна комисия за необявяването му за избран за народен
представител.
С оглед на изложеното дотук подалият заявление кандидат Л.
С.
Г.
не
следва
да
бъде
обявен
за
избран
за
народен представител от листата на коалиция „Продължаваме
Промяната“ в Двадесет и шести изборен район – Софийски, в
изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. и на
основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302 от
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Изборния кодекс предлагам Централната избирателна комисия да не
обявява за избран за народен представител от списък Б на
кандидатите на коалиция „Продължаваме Промяната“ в Двадесет и
шести изборен район – Софийски, Л. С. Г. със
съответното ЕГН в произведените избори за народни представители
на 14 ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с проекта на решение и с депозираното заявление?
Има ли предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване по така представения проект на
решение.
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 № 1075-НС/20.02.2022 г.
Продължаваме с четвърта точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-06-11-2/20.01.2022 г. от „Информационно обслужване“
АД, с което ни информират, че във връзка с „Трето ниво отдалечени
софтуерни консултации“ на 17 януари Смартматик са предоставили
документация и ни изпращат кореспонденцията, с която е
предоставена документацията и линк към нея.
Говорих с експертите към Централната избирателна комисия
– действително са получили документация и след като я опишат ще
изготвят доклад дали документацията е пълна. Обещават до утре да
изготвят доклада, така че на следващото заседание ще го докладвам.
Предлагам сега писмото да остане за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-0013/17.01.2022 г. Писмото е от Смартматик и освен до Централната
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избирателна комисия е адресирано до министър-председателя, до
заместник-министър председателя Асен Василев, до министъра на
вътрешните работи и до министъра на електронното правителство.
Смартматик поздравяват новоизбраните членове на
правителството и благодарят за възможността да окажат съдействие
на България в усилията й за модернизация на изборите през 2021 г.
Изтъкват, че на изборите избирателите са гласували с машини на
Смартматик и твърдят, че са се посветили да помагат на България да
модернизира изцяло своите изборни процеси. Накрая изказват
техните най-добри пожелания за успех и повеждането на България
по пътя напред. Докладвам го за сведение.
Докладвам писмо с вх. № ЧМИ-06-4/19.01.2022 г. от община
Септември, с което ни информират за номерата и адресите на
избирателните секции за частичния избор за кмет на кметство
Ветрен дол на 27 февруари 2022 г. Тъй като в скоро време трябва да
вземем решение за логистиката за машинното гласуване за
частичните избори на 27 февруари 2022 г., предлагам в папка
„Машинно гласуване“ да се обособи подпапка „Логистика – 27
февруари 2022“, и в нея да се съхраняват всички подобни писма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Докладвам Ви вх. № ЦИК-09-23/19.01.2022 г. – докладна
записка от директора на дирекция „Администрация“, относно
публикуване на набор от данни от произведени избори през 2021 г.
на Портала за отворени данни (ПОД) на Държавната агенция
„Електронно управление“ АД. В предходни години е извършвано
такова публикуване на този портал.
С протоколно решение от заседание на Централната
избирателна комисия, проведено на 5 май, е прието на Портала за
отворени данни на Държавната агенция „Електронно управление“
АД да бъдат публикувани данни от произведените избори и
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национални референдуми след 2015 г. Към настоящия момент на
интернет страницата, където е този портал, последните публикувани
данни са от произведените избори за народни представители
на 4 април 2021 г. В тази връзка се предлага да се допълни
информацията, като се добави и тази, свързана с произведените
избори за народни представители на 11 юли 2021 г., изборите за
президент и вицепрезидент и за народни представители на 14
и 21 ноември 2021 г.
Към докладната записка са приложени данни за
информацията, която да бъде достъпна на Портала за отворени
данни чрез посочване на линк към съответния вид избор.
Служителят от администрацията, който досега е бил
ангажиран с тази дейност, е Р. Ц. – главен експерт
„Човешки ресурси“ в администрацията на Централната избирателна
комисия, поради което Ви предлагам да я упълномощим да попълни
необходимите данни за произведените избори на 11 юли и през
месец ноември 2021 г. в профила на ДАЕУ, тъй като тя разполага с
права на администратор на профила на Централната избирателна
комисия в Портала за отворени данни. В предходни години е била
упълномощавана да извършва тези дейности.
Ако нямате друго предложение, Ви предлагам да гласуваме
като
упълномощим
Р.
Ц.
да
извърши
необходимите
действия за допълване на информацията в профила на Централната
избирателна комисия в Портала за отворени данни.
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.
Колеги, следващият ми доклад е относно приетото решение
от 7 януари 2022 г. на Народното събрание, с което се определят
условия за достъп до сградите на Народното събрание при обявена
извънредна епидемична обстановка.
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Предвид обстоятелството, че Централната избирателна
комисия работи в тази сграда, а в решението не се посочва нищо във
връзка с дейността на Централната избирателна комисия и, тъй като
към настоящия момент не сме получили никаква информация в тази
връзка – със самото решение аз съм се запознала от „ДВ“, в който е
обнародвано, Ви предлагам, с оглед създаване организация на работа
на Централната избирателна комисия, да изпратим писмо до
госпожа Килфанова, с което да поискаме да бъдем информирани за
реда на прилагане на това решение спрямо членовете на
Централната избирателна комисия и администрацията.
Моля да гласуваме изпращането на това писмо, за да може до
24 януари 2022 г., откогато ще се прилага решението на Народното
събрание, да получим необходимата информация.
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.
Колеги, докладвам Ви вх. № НС-09-8/19.01.2022 г. – в
Централната избирателна комисия е постъпило постановление от
12 януари 2022 г. на Районна прокуратура – Русе, което е адресирано
до директора на специализирано звено „Контрол, охрана, обществен
ред и сигурност“ към общината и до председателя на РИК – Русе, по
компетентност.
От Деловодството са извършили справка и са разговаряли с
Районна прокуратура – Русе, които са насочили писмото към
Централната избирателна комисия. Пликът е адресиран към
Централната избирателна комисия, тъй като в момента РИК са с
приключени правомощия.
Постановлението е във връзка с извършена проверка от
органите на МВР по повод получен сигнал за извършено
престъпление. В постановлението се сочи, че сигналът е във връзка с
поставяне на предизборни плакати върху вече поставени
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агитационни материали. Не става ясно кой е извършителят на това
деяние.
Анализът, който се прави, е, че при извършената проверка не
са събрани достатъчно данни, въз основа на които да се направи
основателно предположение, че е извършено от лице, престъпление
от общ характер, поради което се отказва да бъде образувано
наказателно производство за престъпление от общ характер.
Докладвам го за сведение.
Следващият ми доклад е с вх. № МИ-09-178/17.01.2022 г. –
резолюция от Районна прокуратура – Благоевград. Посочва се, че
преписката е образувана в Районна прокуратура – Благоевград, въз
основа на изпратен сигнал от Централната избирателна комисия
относно данни за лица, упражнили избирателното си право, без да са
имали такова на произведените частични местни избори за кметове
на 27 юни и втори тур на 4 юли.
В резолюцията се посочват както законовите текстове от
Изборния кодекс за активното и пасивното избирателно право, така
и лицата, спрямо които е извършена тази проверка, като се посочва,
че по отношение на тях е установено, че са упражнили
избирателното си право, без да са отговаряли на изискванията за
уседналост.
Преценява се, че тези действия следва да се извършат в
рамките на отделни проверки, поради което от настоящата преписка
са отделени материали в 42 други преписки по отношение на
деятелността на всяко едно от горепосочените лица, като се
посочват и номерата на тези 42 преписки. Резолюцията е, че се
прекратява преписката с вх. № 61-61/2021 г. по описа на Районна
прокуратура – Благоевград. Докладвам го за сведение, тъй като,
очевидно, от тази резолюция ще бъдат образувани отделни преписки
за всяко едно лице.
Следващ докладчик в тази точка – господин Димитров.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
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С вх. № ЦИК-09-24/19.01.2022 г. е постъпила докладна
записка от К. М. по повод на писмо с вх. № ЦИК-04-6/18.01.2022 г.
Писмото е от Министерството на финансите, с което се изисква
съгласуване или имаме ли бележки относно бюджетната
процедура за 2023 г. Подобно решение сме взимали с доклад на
госпожа Солакова по процедурата за 2022 г.
Предлагам на Вашето внимание да одобрим протоколно
решение със следния текст: „Централната избирателна комисия
съгласува без бележки изпратените по реда на чл. 31, ал. 2 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация проект на Решение на Министерския съвет за
бюджетната процедура за 2023 г. и приложените материали към
него“.
Това е предложението ми за протоколно решение. Трябва да
го изпратим днес, тъй като днес е крайна дата – поискали са да им се
изпрати становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващата преписка е с вх. № 0922 – докладна записка на директор дирекция „Администрация“,
относно подаване на статистически форма „Наети лица, отработено
време, средства за работна заплата и други разходи за труд“ за
последното тримесечие на 2021 г. Такава попълваме всяко
тримесечие и изпращаме на Националния статистически институт.
Формата е попълнена и е качена в моя папка.
Предлагам да гласуваме предложението да изпратим тази
форма на Националния статистически институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания?

15
Моля да гласуваме направеното предложение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Следващата
преписка
е
предложение да изпратим на „Информационно обслужване“ АД
списък за разпределение на бюлетините с резултатите от изборите и
списък с лицата и телефоните за контакт с институциите, за които са
предназначени екземпляри от бюлетините. Просто сме пропуснали
да направим това след 21 юли, когато е публикуван този бюлетин.
В моя папка има един дълъг списък. Той е обичаен – найнапред са институциите с твърди корици, следват библиотеки,
Столична, Сдружение на общините и така нататък; с меките корици
са десет броя – за партии и коалиции, които имат резултат над 1%;
28 броя за изборни администрации; 28 броя за библиотеките в
изборните администрации и 4 броя остават при нас за резерв.
Предлагам да утвърдим този списък и съдържанието на това
писмо с протоколно решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Предложението за
писмо е във Вашата папка със съответните приложения към него.
Предложението за разпределение е аналогично с това за 4 април.
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, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Последният доклад е за сведение –
вх. № ЦИК-04-01-4. От Министерството на външните работи са ни
изпратили писмо, с което са направили предложение за участието на
госпожа Б. И. С., която е директор на дирекция
„Информационни и комуникационни системи“ на МВнР, за
представител в постоянното действащо специализирано звено за
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техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното
електронно гласуване. Докладвам го за сведение.
Ще прибавим писмото в папката – имаме в електронен
вариант, и на хартиен носител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Мисля, че е
възложено и на администрацията да обобщи информацията, след
като получим отговор от всички институции, които имат
представители в звеното.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Между другото, това е първият
отговор от деветте писма, които написахме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, докладвам Ви отново преписката, свързана с
гласуването на решение на ОИК – Хисаря, във връзка с предсрочно
прекратяване на пълномощията на общински съветник, което на
предходното наше заседание бях докладвала за запознаване и
преценяване дали следва да изпратим допълнителни указания и
писмо към ОИК – Хисаря, във връзка с изпълнение на задълженията
по Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) относно процедурата по
установяване на несъвместимост по отношение на един от членовете
на общинския съвет в община Хисаря.
В моя папка от днешна дата има подпапка „ОИК – Хисаря“,
където е събрана цялата документация – кореспонденции, свързани с
тази преписка, включително и допълнително събрани документи от
официалните сайтове на общински съвет, на КПКОНПИ.
След преглеждане на цялата документация и хронология на
извършените действия и осъществяването на тази процедура, Ви
докладвам преписката за сведение със становището, че с приетото
Решение № 155-МИ на ОИК – Хисаря, независимо че същото е при
условията на отхвърляне, процедурата по евентуално предсрочно
прекратяване на пълномощията е завършила, изпълнени са
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задълженията на ОИК по Изборния кодекс. Това, свързано с всички
издадени актове и осъществили се обстоятелства във времето от
2021 г. до настоящия момент във връзка със сигналите за
установяване на несъвместимост по отношение на един общински
съветник, е в директна връзка и с производството пред КПКОНПИ
за конфликт на интереси – оказа се, че двете производства са
свързани.
Предвид всички извършени проверки и гласувани актове, Ви
докладвам преписката за сведение, тъй като считам, че същата е
приключила и са изпълнени надлежно всички задължения от страна
на ОИК – Хисаря. Не считам, че следва да бъдат давани
допълнителни указания към комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се с всички документи? Тази преписка не за първи път се
разглежда. В решението на ОИК, което ни е изпратено, е посочен
редът за неговото оспорване.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви постъпила преписка с
вх. № ПВР/НС-9-1/18.01.2022 г. от Софийска районна прокуратура,
адресирана до Централната избирателна комисия за преценка по
компетентност, както и относно факта за наличие на данни за
извършено нарушение, както и преценка по компетентност на РИК.
По прокурорска преписка 44254/2021 г. на Софийска районна
прокуратура е издадено постановление на прокурора от Районна
прокуратура – София, с което се отказва образуване на досъдебно
производство по материалите, които се съдържат в преписката.
Съответните материали са по сигнал, изпратен по електронна поща,
в който се твърди, че лицето М. К. е извършил
нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 4 от Изборния кодекс – да не
се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в
изборния ден, в който сигнал са приложени три линка към
социалната мрежа „Фейсбук“.
Първоначално преписката е препратена на РИК – 25 изборен
район – София, след това към Централната избирателна комисия за
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преценка за извършено такова нарушение или преценка дали
Районната избирателна комисия не е компетентна. Докладвам тази
преписка за сведение, тъй като, видно от представените материали и
изложеното в постановлението, самият сигнал, първо, не е
приложен. Освен това посочените линкове насочват към социална
мрежа. Както е ясно, съгласно § 1, т. 15 във връзка с т. 17
предизборна агитация в медийна услуга не представлява
предизборна агитация и в социалната мрежа „Фейсбук“, която се
дефинира като медийна услуга, във връзка с извършване на
предизборни агитации. Считам, че тази преписка следва да остане
само за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
направения доклад има ли изказвания? Няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Колеги, докладвам Ви вх.
№ ПВР-14-1/18.01.2022 г. – писмо, което сме получили от кмета на
община Минерални бани с искане Централната избирателна комисия
да даде разрешение за отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали от проведени избори през
2016-а и 2017 г., с цел извършване на експертиза, предаване на
материалите и изборните книжа на „Държавен архив“ и съответно
унищожаване на неценни такива.
Предлагам Ви да гласуваме писмо със стандартния текст, с
който го уведомяваме, че не е необходимо изрично разрешение от
Централната избирателна комисия, а това се извършва със заповед
на кмета по силата на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г.
Текстът на писмото е в моя папка от днешна дата. Моля да го
погледнете и да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля
режим на гласуване писмото до кмета на община Минерални бани.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
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Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Госпожо Ганчева, заповядайте в тази точка.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
писмо с вх. № НС-04-02-13/19.01.2022 г. от ОД на МВР –
Благоевград, с искания по две точки: относно лицето В. И. М. –
бил ли е част от избирателните списъци на някоя
политическа партия, коалиция, инициативен комитет или друга
формация.
„Ако посоченото лице е било вписано в избирателните
списъци, моля да посочите наименованието на формацията, в чиито
списъци е фигурирало лицето, при произвеждане на какъв тип
избори и кога е бил вписан“.
Колеги, тъй като считам, че партия, коалиция нямат
избирателни списъци, не знам в каква връзка се задава въпросът?
Ние не съхраняваме информация дали е конкретна партия, коалиция,
пък и, доколкото знам, в закона няма такова нещо.
Предлагам да изпратим писмо до старши комисаря при ОД на
МВР – Благоевград, като обясним, че редът за съставянето на
избирателните списъци е регламентиран съгласно чл. 23 и
следващия от Изборния кодекс, предвид което следва да се пояснят
въпросите относно исканата информация от Централната
избирателна комисия.
По първия въпрос старши комисарят от ОД на МВР –
Благоевград, ни пита: лицето със съответното име и ЕГН бил ли е
част от избирателните списъци на някоя политическа партия,
коалиция, инициативен комитет или друга формация в периода от
2017-а до настоящия момент? Вторият въпрос е във връзка с първия.
Колеги, по закон няма такова понятие.
Предлагам да насочим ОД на МВР – Благоевград, към чл. 23
за реда за съставяне на избирателни списъци и да помолим за
прецизиране и яснота относно поставените въпроси с оглед
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своевременно съдействие от страна на Централната избирателна
комисия на органите на МВР, в случая ОД на МВР – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
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, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № НС-10-1/19.01.2022 г., получено по електронната поща, като се
сочи, че документът, а е видно и от самия документ, е подписан от
адвокат Н. С. с класифициран електронен подпис.
Приложено ни е изпратена молба за актуализиране данните
относно адрес и лицата за контакт на ПП ВОЛЯ.
Молбата е от ПП ВОЛЯ с председател господин Веселин
Марешки чрез адвокат Н. С., като се сочи, че с
настоящото представят актуална информация относно адреса за
контакт на ПП ВОЛЯ, посочен адрес и молят кореспонденцията,
касаеща ПП ВОЛЯ, да бъде изпращана единствено на посочения
адрес. Също така молят следните лица и данни за контакт да бъдат
заличени от регистрите на Централната избирателна комисия,
включително и от интернет страницата на Централната избирателна
комисия за контакт с ПП ВОЛЯ и две лица със съответните адреси
молят за обратна връзка.
Колеги, след като извърших служебна справка, във
вътрешната мрежа е качено пълномощното на адвокат Н. С.
Всички пълномощни,
с
които
Централната
избирателна
комисия разполага, са на Вашето внимание от 2019-а и 2021 г. от
изборите за народни представители. По мое мнение няма такива
права и срокът на пълномощното е до края на месец декември
2021 г.
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Няма да предложа актуализация на данните, тъй като, видно
от пълномощното, срокът е до края на 2021 г. и няма такива права –
аз лично поне не ги виждам, а лицата, които се сочат да се
премахнат като контакти, са по заявлението за регистрация на
партията от 2021 г. от избори за Народно събрание.
Предлагам да изпратим писмо на господин Марешки в тази
връзка и в оперативен порядък да се свържат и по телефон с оглед
своевременното представяне на необходимите документи за
извършване на промяната, където е необходимо, от нашите
изпълнители и администрация. Да изпратим писмо в този смисъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, 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, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е господин Ципов.
Определям колегата Войнов за кратко да води заседанието.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № от МИ09-723/22.12.2021 г. – МИ-09-842/31.12.2021 г., както и вх. № от МИ09-1/05.01.2022 г. до вх. № МИ-09-212/19.01.2022 г. – всичките тези
документи са постановления на различни районни прокуратури с
отказ за образуване на досъдебни наказателни производства по
престъпления срещу политическите права на гражданите.
Става дума за: Софийска районна прокуратура; Районна
прокуратура – Стара Загора; Районна прокуратура – Пловдив;
Районна прокуратура – Кърджали; Районна прокуратура – Русе;
Районна прокуратура – Сливен; Районна прокуратура – Варна;
Районна прокуратура – Добрич; Районна прокуратура – Стара
Загора; Районна прокуратура – Перник; Районна прокуратура –
Силистра; Районна прокуратура – Габрово; Районна прокуратура –
Велико Търново; Районна прокуратура – Монтана; Районна
прокуратура – Казанлък; Районна прокуратура – Разград; Районна
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прокуратура – Хасково; Районна прокуратура – Самоков, Районна
прокуратура – Кюстендил – надявам се да не съм пропуснал някоя
от районните прокуратури.
Става дума отново за постановление с отказ за образуване на
наказателни производства.
Уважаеми колеги, правя предложение всичките тези
постановления за отказ да се образуват досъдебни наказателни
производства във връзка с произведените избори за общински
съветници и кметове през 2019 г. да не бъдат обжалвани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението. Съображения има ли?
Ако няма, подлагам на гласуване предложението.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви четири
преписки от Районна прокуратура – Сливница, с вх. № МИ-09-189/1;
МИ-09-189/2; МИ-09-189/3 от 18 януари 2022 г. във връзка с това
Централната избирателна комисия да прецени дали да бъде
ангажирана административнонаказателна отговорност от лицето
И. М. Ч.
На първо място, е образувана прокурорска преписка за това
дали няколко лица са упражнили правото си на вот на местните
избори 2019 г. на 27 октомври и на 3 ноември в нарушение на
правилата на Изборния кодекс. Става дума за няколко лица, които са
гласували и са попълнили декларация, че не са гласували и няма да
гласуват на друго място. Въпросното лице е И. Ч. и има
регистрирани различни постоянни и настоящи адреси – постоянен
адрес в град София, настоящ адрес в община Сливница, село
Гургулят.
Със свое постановление прокуратурата е отказала да образува
наказателно производство поради маловажност на деянието по
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смисъла на Наказателния кодекс и ни изпраща цялата преписка за
преценка от наша страна дали да не бъде ангажирана
административнонаказателната отговорност на въпросното лице, тъй
като е упражнила правото си на вот в нарушение на изискванията на
Изборния кодекс. Жената е на повече от 70 години и фактически
нарушението, което е извършила, е, че за втория тур като член на
секционна избирателна комисия е упражнила правото си на вот в
секцията по регистрацията й по настоящ адрес.
Колеги, предлагам да не предприемаме действия във връзка с
реализация на административнонаказателна отговорност. Смятам,
че, след като прокуратурата се е произнесла с отказ да не образува
наказателно производство за извършено престъпление, нямаме
основание да предприемаме действия за реализиране на
административнонаказателна отговорност на въпросното лице.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте
предложението. Няма други предложения.
Подлагам предложението на господин Ципов на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колега Стоянова, ще докладвате ли в точката „Доклади по
дела, жалби и сигнали“?
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Господин председателстващ, моля
моят доклад да бъде в края на заседанието – с оглед вида ми на
доклад, да се върнат колегите, които бяха ангажирани извън залата,
за да може всички да присъстват.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
отлагаме тази точка засега.
Преминаваме към седма точка от дневния ред:
ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Колега Баханов, заповядайте.
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ГЕОРГИ
БАХАНОВ:
Благодаря
Ви,
господин
председателстващ.
Уважаеми колеги, докладвам Ви вх. № МИ-2712/18.01.2022 г. Получено е искане от ОИК – Стара Загора, с което
ни уведомяват, че във връзка с постъпили заявления от ОД на МВР –
Стара Загора, е постъпило искане чрез общински съвет Стара Загора
за възникнала необходимост от провеждане на дежурства.
Във връзка с гореизложеното и на основание разпоредбите на
Изборния кодекс и на решение на Централната избирателна комисия
молят да им бъдат изплатени възнаграждения, както следва: за
проведени 5 дежурства: на 2 декември 2021 г.; 5, 6, 10 и 11 януари
2022 г. в състав от председател и секретар. Към искането са
изпратени необходимите документи, доказващи наличието на
получени писма от ОД на МВР – Стара Загора, довели до
необходимост от изготвяне на справки, документи и така нататък,
тоест наложило се е да бъдат проведени тези дежурства.
Уважаеми колеги, общата сума, изчислена от счетоводната
справка, която е представена от счетоводството на Централната
избирателна комисия, е 907,75 лв. с осигурителните вноски за петте
дежурства, проведени от ОИК – Стара Загора. Има изготвен и
контролен лист.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
тези възнаграждения. Благодаря.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря.
Колеги, чухте предложението. Има ли съображения?
Ако няма, подлагам на гласуване изплащането на
възнаграждение на ОИК – Стара Загора.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Колега Чаушев, заповядайте.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, ще Ви докладвам три
искания за изплащане възнаграждения: вх. № МИ-27-7/12.11.2021 г.
от ОИК – Ловеч, за проведено дежурство на 1 януари 2022 г. и
второто е за заседание на 12 януари 2022 г.; на 6 януари 2022 г.
Председател и секретар са провели заседание относно подготовка на
документи по искане на Районното управление на Севлиево;
заседание на 12 януари 2022 г., на което са присъствали председател,
двама заместник-председатели, секретар и осем членове и са приели
становище по преписка, образувана с постановление на Районна
прокуратура – Севлиево. По преписката има контролен лист и
съответната счетоводна справка.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнагражденията за това дежурство и заседание в размер
на 1 173,07 лв. със съответните осигуровки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението.
Ако няма съображения, го подлагам на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-4/12.01.2022 г. сме
получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК –
Момчилград, за проведено дежурство на 9 декември 2021 г. от
председател и секретар, на което дежурство са подготвяли
материали за провеждане на заседание, както и за проведено
заседание на 10 декември 2021 г., на което са присъствали
председател, заместник-председател, секретар, шест членове, на
което са прекратили пълномощия на общински съветник и са
обявили следващия от съответната кандидатска листа. По
преписката е представена счетоводна справка и контролен лист.
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Предлагам да се изплатят възнагражденията за дежурството и
проведеното заседание в размер на 927,68 лв. със съответните
осигуровки.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Чухте
предложението, колеги.
Ако няма съображения, подлагам на гласуване изплащането
на възнаграждение на ОИК – Момчилград.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-11/18.01.2022 г. сме
получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК – Сливен,
за проведени дежурства на 23 декември 2021 г. от председател и
секретар, както и на 6 януари 2022 г. от председател и секретар във
връзка с даване на справки и информация по различни преписки,
искани от РУ на МВР – Сливен, и изпращане на обратната
информация.
По преписката е налична счетоводна справка, както и
контролен лист, поради което предлагам да се изплатят съответните
възнаграждения за тези дежурства на председател и секретар в
размер на 363,10 лв. с осигуровките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане възнагражденията на
членовете на ОИК – Сливен.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Силвия Стойчева, Цветанка
Георгиева); против – няма.
Колеги, прекъсвам заседанието за 20 минути за проветряване
на залата.
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(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия – имаме кворум.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, във връзка с
регистрациите на политическите субекти с оглед насрочените
избори на 27 февруари 2022 г. предлагам допълнение към дневния
ред, а именно точка: „Регистрации на партии и коалиции за
допускане за участие в насрочените частични избори на 27 февруари
2022 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, предлагам
новата точка да бъде осма точка.
Моля, режим на гласуване.
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.
Продължаваме с шеста точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, връщам на
доклад вх. № ЦИК-09-20 – в моя папка от заседание на 18 януари,
във връзка с обсъдената от нас тогава преценка дали да бъде
обжалвано постановено решение 2171/2021 г. на Административен
съд – Благоевград, което решение е осъдително решение по Закона
за отговорността на държавата и общините за вреди, с което
Централната избирателна комисия е осъдена да заплати като
обезщетение съответна сума на ищеца В. П. С. с основание
имуществени вреди, настъпили от отменения незаконосъобразен
административен акт – Решение № 222-МИ от 14 януари на ОИК –
Петрич.
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В предходното заседание Ви докладвах за запознаване
преписката. Към настоящия момент Ви докладвам с предложение да
не бъде подавана жалба, като аргументацията ми за това е следната.
С оглед прегледаните всички налични съдебни актове,
постановени по такива искове, насочени като пасивно легитимирано
лице – Централната избирателна комисия, всички постановени
съдебни актове, включително от касационната инстанция Върховен
административен съд, са аргументирани и се приема от съда, че
Централната избирателна комисия е пасивно легитимирано лице във
връзка с това, че същата осъществява контрол върху Методически
указания и контрол по отношение на общинските избирателни
комисии, които съгласно закона нямат правосубектност, тоест
същите е ясно, че не са юридически лица и по смисъла на чл. 205 от
АПК съдът приема пасивно, че легитимираното лице е Централната
избирателна комисия. Прегледана е цялата съдебна практика от 2018
г. до настоящия момент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Заповядайте,
госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Във връзка с направения доклад от
колегата Гергана Стоянова по повод докладна записка от директора
на дирекция „Администрация“, който по същество обективира
становище на юрисконсулт в дирекция „Администрация“.
Считам, че докладът следваше да бъде – по доклад на
колегата Матева преди няколко заседания, мисля, че още в началото
на срока за обжалване идеята беше да се изготви становище като се
запознае Централната избирателна комисия с практиката.
Колеги, в докладната записка има цитирани определения –
множество, няколко на брой. Считам, че юрисконсултът, който е
обективирал становището, което се съдържа в докладната записка,
не би следвало да ни цитира определения, а би следвало накратко, с
прости думи да аргументира изводът, който е направил – че не
следва да се обжалва.
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От друга страна, аз пък питам като юрист, как така пишем, че
не следва да се обжалва, а пък прилагаме проект на касационна
жалба с развити доводи – не съм изчела проекта на касационната
жалба. За мен това са две противоречащи си становища. Считам, че
трябва да се укаже на юридическия отдел да си пише становищата
така, че те да са разбираеми за колегите, които не са юристи, при
взимане на техните решения.
Аз лично ще гласувам против да не се обжалва, защото
считам, че става въпрос за разходване на средства до настоящия
момент. Не може с лека ръка Централната избирателна комисия без
убедително да са изложени аргументи от юристите – такива липсват
в докладната записка, считам, че по тези конкретни случаи не следва
да се изготвя докладна записка, а следва да се изготви становище от
юрист, което да е преподписано със съответните забележки и
изразено мнение на ръководителя на юристите в тази
администрация.
В случая тази докладна е излишна – колегата докладчик, без
значение дали Матева или Стоянова в случая, докладваха
многократно на заседания на Централната избирателна комисия.
Следваше да има становище още към началния срок за обжалване на
съответния акт. За мен липсват ясни аргументи в посока да
обжалваме, както и липсват ясни аргументи в посока да не
обжалваме.
Изхождайки от това, че в крайна сметка Централната
избирателна комисия е първостепенен разпоредител с бюджетни
средства и не може с лека ръка да приеме нещо, което касае разходи
– да не се обжалва, или в най-кратки срокове, ако трябва, веднага, да
се изготви становище със съответните аргументи, да се обоснове
защо трябва да се обжалва и защо не трябва да се обжалва. Аз лично
не бих приела и становище на докладчика, който и да е от нас, само
ние, без да има ясна аргументация в едната и в другата посока, да
приемем решение да обжалваме или да не обжалваме.
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Отделно, мисля, че по дела с такъв материален интерес,
просто казано, разход за Централната избирателна комисия, следва
да има съгласуване със счетоводния отдел в частта дали да се
оспорва даден съдебен акт, предвидено ли е по параграф, защото ние
сме държавно ведомство и разходите по съдебните актове ще трябва
да ги изплащаме от бюджета, по едно параграфче за налични суми.
И ние с лекота, както, припомням, преди няколко заседания, мисля,
че миналата година по мой доклад беше казано – да, тук е налична
една сума, да обжалваме. Има си специфични членове в ГПК как
плаща държавното учреждение.
Становището, което би следвало да е обективирано в
докладната на юристите, за мен не води нито в посока да обжалваме,
нито в посока да не обжалваме. Няма ясна аргументация.
Аз питам колегата юрист или колегите юристи: как колеги,
които са членове на Централната избирателна комисия и не са
юристи, ще имат време в рамките на хода на заседанието, пък било и
от предходно заседание, да се убедят да не се обжалва. И тогава въз
основа на кой аргумент да не се обжалва има проект на касационна
жалба? Като юрист, бих казала, че следва да е бланкетна – оспорвам
съдебния акт, след като няма, а има развити доводи. Две
противоречащи се твърдения в едно становище.
Госпожо Председател, предлагам да обсъдим варианта такива
преписки, веднага след като дойде съответният съдебен акт, да се
възлагат на юридическия отдел за становища, за да не бъде
поставяна Централната избирателна комисия в невъзможност да си
вземе аргументирано решение. Днес е крайният срок, ние по тази
преписка чакаме някакво становище за целия срок. Да влизат на
доклад след становище на юридическия отдел. Няма смисъл ние да
си докладваме по десет пъти едно и също нещо без ясна
аргументация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други изказвания по тази преписка?
По доклада имате ли нещо да добавите, госпожо Стоянова?

31
Заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Госпожо Председател, ако ми
позволите, бих искала, като взех предвид и допълнителни
аргументи, да направя промяна по своя доклад и да предложа на
Централната избирателна комисия, като се вземат предвид
обстоятелствата, че взимането на това решение пряко касае
разходването на бюджетни средства, тъй като Централната
избирателна комисия е разпоредител с бюджетни средства, а сумата,
която касае този иск, е в немалък размер.
Независимо от до момента установената съдебна практика,
бих предложила, тъй като днес е и крайният срок за обжалване, да
бъде депозирана касационна жалба по цитираното решение на
Административен съд – Благоевград, която касационна жалба след
прецизиране на предложения проект на текст, да бъде депозирана
днес, в срок, като при необходимост бъде в рамките на
производството, което се развива по реда на АПК, в рамките на
производството пред касация бъде допълнена аргументацията по
касационната жалба именно с оглед на аргументите относно
разходите, които би могла да поеме Централната избирателна
комисия. В случая общинската избирателна комисия, чийто
незаконосъобразен акт е отменен, не е в някаква субординационна
зависимост от Централната избирателна комисия, от чийто бюджет
да бъдат поемани разходите за отговорности на държавата по този
незаконосъобразен акт на ОИК – Петрич.
Променям доклада и Ви предлагам да бъде депозирана днес,
в срок касационна жалба срещу решение 2171/14.12.2021 г. на
Административен съд – Благоевград.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други предложения
или изказвания?
Подлагам

на

гласуване

направеното

предложение

от

докладчика – да се депозира жалба срещу решението на
Административен съд – Благоевград, като така подготвеният проект
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на жалба се прецизира и бъде депозирана, разбира се, в срока за
обжалване от юрисконсулта, който е представлявал Централната
избирателна комисия по това производство.
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.
Колеги, преминаваме към осма точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА
ПАРТИИ

И

КОАЛИЦИИ,

УЧАСТВАЩИ

В

ЧАСТИЧНИТЕ

МЕСТНИ ИЗБОРИ НА 27 ФЕВРУАРИ 2022 Г.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, докладвам ви преписка по
заявление за регистрация в предстоящите частични избори на
27 февруари 2022 г., приета от мен и госпожа Нейкова, заведена под
№ 2 в регистъра на партиите за участие в частичните избори на
27 февруари 2022 г. на Централната избирателна комисия.
Заявлението е от ПП ГЕРБ, подписано от представляващия
партията, като то е за всички места, където има насрочени частични
избори на 27 февруари 2022 г., абсолютно за всички места, за които
има укази на Президента на Република България – 15 места.
Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално
правно състояние на партията, което е в съответствие с издадените
укази именно от 14 януари 2022 г. по съответното фирмено дело;
удостоверение от Сметната палата за внесени от партията финансови
отчети; пълномощно – партията е регистрирана в Централната
избирателна комисия съгласно Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г.
за участие в общите местни избори.
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Налице са изискванията по наше решение и на Изборния
кодекс за допускане на ПП ГЕРБ за участие в частичните избори на
27 февруари 2022 г. за всички места съобразно издадените укази на
президента.
За

пълнота

на

доклада

–

оригиналите,

както

и

удостоверенията от Сметната палата са служебно известни и се
съхраняват в Централната избирателна комисия. Така ще бъде и за
други субекти, регистрирани за последните избори.
Предлагам Ви да гласуваме решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
проекта на решение?
Ако няма изказвания или предложения по текста, 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, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
Решението е № 1076-МИ/20.01.2022 г.
Колеги, тъй като до настоящия момент са постъпили
заявления само от две партии, а крайният срок изтича на 22 януари
2022 г., предлагам отново да публикуваме на нашата страница
информация и да се изпрати прессъобщение до средствата за масово
осведомяване за предстоящите частични избори и за срока на
регистрация.
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, Красимир Ципов,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против – няма.
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Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за утре –
21 януари 2022 г., от 16.00 ч.
Във връзка с евентуално мое отсъствие определям колегата
Войнов да ме замества в заседанията от 21 януари до 24 януари 2022
г. включително. Благодаря.
(Закрито в 13,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

