ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 173
На 4 март 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва Емил Войнов
2. Доклад относно извършен анализ и годишна оценка на
съществените рискове за 2021 г. и последващ контрол в Централната
избирателна комисия.
Докладва: Любомир Георгиев
3. Проект на решение относно предложение до Президента на
Република България за насрочване на частичен избор.
Докладва: Елка Стоянова
4. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Йорданка Ганчева, Елка Стоянова, Цветанка
Георгиева, Красимир Ципов
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Цветанка
Георгиева
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ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Севинч Солаков, Гергана
Стоянова, Георги Баханов, Силвия Стойчева.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Солакова, Томов,
Гергана Стоянова, Силвия Стойчева и Георги Баханов.
Останалите колеги са ангажирани с предаване на машините за
гласуване за частичните избори.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Доклад относно анализ и годишна оценка на съществените
рискове за 2021 г. и последващ контрол в ЦИК – докладчик
господин Георгиев.
3. Доклади по административни преписки с докладчици: аз,
госпожа Матева, Ганчева, Стоянова, Георгиева, господин Ципов.
4. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
5. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване?
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Моля да включим нова точка в
дневния ред: Проект на решение относно предложение до
Президента на Република България за насрочване на частичен избор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ще бъде точка
трета, а другите ще се преномерират.
Има ли други предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Цветанка Георгиева); против
– няма.
Колеги, преди да започнем по дневния ред, давам думата на
господин Димитров за спешен доклад.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви. Колеги, тъй като е
дошло предложение да изразим становище по две възможни
решения, които да се вземат с мнозинство две трети от всички
пълноправни членове на АСЕЕЕО, предлагам да изпратим цялата
преписка до Министерството на външните работи, за да се
произнесат по това да подкрепим ли предложението да се изключат
или да се суспендира членството на Централната избирателна
комисия на Руската федерация и Централната комисия за избори и
републикански референдуми на Беларус. Това е моето предложение.
По-скоро няма защо да го гласуваме, това е необходимо, за да
може до днешния следобед да получим отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да, но все пак да
посочим и някакъв срок, в който да ни върнат тяхната позиция, с
оглед спешността на преписката, по която трябва Централната
избирателна комисия да вземе своето решение. Тази преписка
започна да постъпва на 2 март в следобедните часове, като
последните документи, по които трябва да вземем решение, са от
тази сутрин.
Колеги, ако няма предложение за допълване на писмото до
министъра на външните работи, моля режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
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Красимир Ципов, Любомир Георгиев и Цветанка Георгиева); против
– няма.
Започваме с втора точка от дневния ред, тъй като колегата
Войнов не е в залата:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗВЪРШЕН АНАЛИЗ И ГОДИШНА
ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РИСКОВЕ ЗА 2021 Г. И
ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ В ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: В папката с мои инициали с вх.
№ ЦИК-09-53-1 има общо три материала, първият от които е доклад
от комисията, определена със съответната заповед, относно
извършване на анализ и годишна оценка на съществените рискове за
2021 г. и последващ контрол в Централната избирателна комисия.
Предлагам да се запознаем и да вземем решение за приемане
на доклада със съответните приложения.
Приложение № 2 е списъкът, в който са обобщени
действащите вътрешни правила, които следва да бъдат приети и да
се актуализират.
Другото приложение е самият „Риск-регистър“ в табличен вид
– Приложение № 1, което съгласно съответните закони трябва да
представим в определения срок, така че да се съобразим със
сроковете по закон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, изказвания
по доклада от работата на комисията?
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
тъй като предвид предаването на машините за гласуване за
частичните избори и отсъстващите колеги, нямаме необходимия
кворум.
Колега, Георгиев, ще се върнем на Вашата преписка след
кратката почивка.
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Прекъсвам заседанието за 15 минути.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
продължаваме заседанието на Централната избирателна комисия.
Девет членове сме в залата – имаме кворум.
В началото на заседанието пропуснах да обявя – във връзка с
ползването на платен отпуск от госпожа Солакова, на основание
чл. 8 от Правилника за дейността на Централната избирателна
комисия
определям
господин
Димитров
да
подписва
документацията на Централната избирателна комисия за периода на
ползване на отпуск от госпожа Солакова.
Продължаваме с доклада на колегата Георгиев по точка втора
от дневния ред.
Предполагам, че сте успели да се запознаете с доклада от
работата на комисията и приложените към доклада документи, а
именно Риск-регистър и Списък с предложения за разработване и
актуализиране на вътрешни правила.
Изказвания или въпроси към комисията? Няма.
Предлагам с протоколно решение да одобрим работата на
комисията и приложените към доклада от нейната работа документи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Продължаваме с първа точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
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Уважаеми колеги, искам да Ви информирам, че в изпълнение
на протоколното решение на Централната избирателна комисия от
заседанието на 1 март 2022 г. представителите на Централната
избирателна комисия предадоха на експертите от екип 1 флашките,
смарткартите и образците на електронните бюлетини за втория тур
на изборите на 6 март 2022 г. След като бяха създадени след това
електронните бюлетини и всички детайли по тях бяха проверени, на
2 март екип 1 предаде на Централната избирателна комисия всички
флашпамети, необходими за инсталиране на машините,
смарткартите и листата с PIN кодовете, които от своя страна,
представителите на Централната избирателна комисия, предадоха на
екип 2.
За всичко това бяха съставени приемо-предавателни
протоколи с вх. № ЧМИ-23-24; вх. № ЧМИ-23-35 е вх. № ЧМИ-2326. Всички приемо-предавателни протоколи са в моя папка.
След като всички машини бяха подготвени, поставени в
куфарите, пломбирани и готови за предаване на общинските
избирателни комисии, екип 2 върна на Централната избирателна
комисия провиженинг флашпаметите, за което се състави приемопредавателен протокол с вх. № ЧМИ-23-27.
В моя папка е и приемо-предавателен протокол с вх. № ЧМИ23-23, който пропуснах да докладвам на предишното ни заседание. С
него на 24 февруари екип 2 върна на Централната избирателна
комисия флашпаметите, използвани за инсталиране на машините за
27 февруари 2022 г.
Искам също така да Ви информирам, че вече всички общински
избирателни комисии получиха машините, необходими за изборите
на 6 март 2022 г. Подписани са приемо-предавателни протоколи с
вх. № от ЧМИ-23-28 до ЧМИ-23-31.
Можем да пожелаем спокойно и безпроблемно преминаване на
изборния ден на всички общински избирателни комисии!
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Докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-06-11-12/02.03.2022 г. от
община Елин Пелин и с него ни изпращат заповедта на кмета за
определяне на длъжностни лица, които да получат нейните
бюлетини и машините за гласуване за втория тур на изборите на
6 март – докладвам го за сведение.
Получили сме още две писма от община Септември и община
Елин Пелин. С тях ни изпращат копие от договорите, сключени с
техниците за поддръжка на машините за втория тур – вх. № ЧМИ06-42 и ЧМИ-06-42-1. Припомням, че община Бургас и община
Разград бяха предварително сключили договори при евентуален
втори тур с техниците, така че всички общински избирателни
комисии са подсигурени с техници, които да обслужват машините в
изборния ден – докладвам писмата за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преминаваме
към точка трета от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ
НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам Ви преписката по
отношение на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра.
Към писмото на Общинската избирателна комисия е
приложено Решение № 240-МИ.
Колеги, докладвам Ви го за сведение, тъй като преписката не е
пристигнала в оригинал. Ако до края на заседанието не пристигне в
оригинал, ще я докладвам на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Преминаваме към
следващата точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
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Докладвам Ви с вх. № ЦИК-03-4/28.02.2022 г. – преписката би
трябвало да е в днешна папка на госпожа Солакова – писмо от
Администрацията на Министерския съвет до редица комисии и
други държавни органи, агенции, министерства във връзка с
развитие на политиката по управление на човешките ресурси в
държавната администрация. Изпращат ни за попълване онлайн
въпросник и се сочи къде е линкът към въпросника – докладвам Ви
го за сведение.
Следващият ми доклад е по вх. № ЧМИ-01-8/02.03.2022 г.
Получили сме препис от Указ № 69 от 28 февруари на Президента на
Републиката, с който се насрочва частичен избор за кмет на
кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич на 3 юли
2022 г. – докладвам Ви го за сведение, и с тази информация ще бъде
попълнена секцията „Частични избори“, насрочени за 3 юли на
интернет страницата на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е докладна записка с вх. № ЦИК-0955/16.02.2022 г. от администрацията на Централната избирателна
комисия – всички материали са събрани в моя папка от днешна дата,
наименувана „НАП“.
Историята на тази преписка е от 4 февруари – била е
разпределена на колегата Солакова. От Националната агенция за
приходите до всички държавни институции е изпратено писмо
относно внедряване на нови електронни услуги на НАП за връчване
на документи, издавани от публичните изпълнители при НАП,
адресирани до лица в качеството им на публични взискатели,
установяващи публични вземания. Става въпрос за новите услуги,
връчване на документи като задължено или трето лице, връчване на
документи, производство по обезпечаване и събиране на публични
вземания и връчване на документи, процеси по вписване отразяване
на обезпечителни мерки.
Тази преписка е била разпределена за становище на госпожа
Манолова, съответно тя я възлага на юрисконсултите и с докладната

9
записка от 16 февруари госпожа Манолова предлага кои служители
от администрацията да бъдат упълномощени да имат достъп до този
портал, като имайки достъп до тези електронни услуги, те ще
приемат или изпращат документи от името и за Централната
избирателна комисия.
Тъй като докладната записка според мен имаше нужда от
допълване, аз изисках допълнителна информация към нея колко
такива преписки за събиране на публични вземания има
Централната избирателна комисия, тъй като ми направи
впечатление, че в предложението на директора на дирекция
„Администрация“ се предлага да бъдат упълномощени всички
служители от звено „Правна дейност“, всички от звено „Финансовосчетоводна и стопанска дейност“, както и служителят-експерт ИКТ,
който да има и право да преупълномощава други лица. Тази
допълнителна информация е с вх. № ЦИК-09-55/21.02.2022 г. –
виждате я в тази папка като информация към докладна записка.
От проверката, която направих, установих, че имаме само три
преписки във връзка с административно-наказателната дейност на
Централната избирателна комисия. Едната е по Решение от 5 от
месец декември 2019 г.; по Решение № 1782/05.03.2020 г. и по
Решение № 1825/16.06.2020 г. Това са три преписки, по които са
наложени имуществени санкции със съответните актове – всяка в
размер на 2 000 лв., или общо имаме да събираме три преписки по
2 000 лв., общо 6 000 лв. Тези преписки са предявени от Централната
избирателна комисия към НАП още през 2020 г., но към момента не
е постъпила информация за тяхното събиране. Нямаме други случаи
за събиране на публични вземания, заради които да ползваме
услугите на този портал, поради което според мен няма никаква
необходимост да бъдат упълномощени толкова много служители от
администрацията.
Предлагам Ви да бъдат упълномощени двама служители от
звено „Правна дейност“ – господин Цачев, ръководител на звено
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„Правна дейност“ и господин Владимиров – юрисконсулт. В случай
че Централната избирателна комисия има повече преписки и не е
възможно само двама души да се справят с тази задача, винаги
можем да увеличим броя на упълномощените служители, но към
момента моето мнение е, че не се налага упълномощаването на
толкова много служители, които да получават документи за
Централната избирателна комисия или да изпращат преписки за
събиране.
Моето предложение по тази докладна записка и предвид
информацията, която допълнително беше представена, е
Централната избирателна комисия с протоколно решение да
упълномощи господин Р. Ц. и господин И. В. да се
регистрират в портала за електронни услуги на НАП. Между
другото, са били упълномощени и през 2020 г. заедно с останалите
юристи, но мисля, че към момента не се налага толкова много хора
да бъдат упълномощени.
Моля за Вашето становище или предложение.
Колеги, имате ли друго предложение? Ако няма, моля
процедура по гласуване по направеното от мен предложение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Колеги, последният ми доклад засега е във връзка с взето
решение на Централната избирателна комисия по протокол от
8 февруари 2022 г., а именно за достъп на членовете на Централната
избирателна комисия до платформата … За целта е
необходимо издаването на десет електронни подписа за всички
членове на Централната избирателна комисия, останалите пет имат
такива.
Изпратено е писмо до изпълнителния директор на
„Информационно обслужване“ АД на 9 февруари 2022 г. и от своя
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страна „Информационно обслужване“ АД са предложили проект на
договор за удостоверителни услуги, тъй като това е практика във
всички случаи, когато се издава електронен подпис. И тъй като
стойността на разхода е над 500 лв. – 575 лв. без ДДС, моля с
протоколно решение да одобрим извършването на този разход, за да
може всеки член на Централната избирателна комисия да има
електронен подпис, с който да достъпва системата.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Матева.
Заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ПВР/НС-6-43/01.03.2022 г., изпратено от кмета на община
Асеновград до Районен съд – Асеновград, с копие до Централната
избирателна комисия. С това писмо е изпратена информация на
Районен съд – Асеновград, по наказателно дело от частен характер с
посочен номер – докладвам Ви го само за сведение.
Докладвам Ви за сведение писмо с вх. № ЦИК-1211/01.03.2022 г. от Обществения съвет, с което ни информират, че
има редовно онлайн заседание на Обществения съвет към
Централната избирателна комисия и ни изпращат линк към
платформата, чрез която ще бъде проведено заседанието. При нас е
пристигнало по-късно – в 15,37 ч. е изпратена информацията,
разпределено ми е на 2 март, и тъй като не сме имали заседание,
докладвам Ви го за сведение. Не е могъл никой от колегите да се
включи в заседанието, тъй като не сме получили своевременно
информацията.
Колеги, моля да се запознаете – в папката с моите инициали
има график за следващата седмица във връзка с необходимостта да
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направим проучване и преценка от Централната избирателна
комисия за смяна на деловодната система. Има график за
презентации, които ще бъдат извършени, както Ви докладвах на поранен етап, след което ние да вземем своите решение по
протоколните решение на Централната избирателна комисия и по
докладните записки. Това са моите доклади в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви преписка от 05 РУ при СДВР
от комисар Д., който с писмо, вх. № МИ-04-02-100/28.02.2022 г.
във връзка с получена делегация от ОД на МВР – Стара Загора, със
съответния входящ номер преписка, моли да се изготви становище с
поставени въпроси по отношение на лицето, посочено в преписката
със съответното ЕГН.
Предлагам Ви проект на писмо, който е във вътрешната
мрежа, с което да съдействаме на съответното районно управление
във връзка с извършените от тях действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания по този доклад? Няма.
Моля, режим на гласуване за изпращане на писмото до СДВР.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стоянова.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Докладвам Ви преписка с вх.
№ НС-09-17/01.03.2022 г. – постановление за прекратяване на
наказателно производство от град Момчилград във връзка с
досъдебно производство 623/2021 г.
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Досъдебното производство е било образувано по повод
изготвени избирателни списъци за гласуване с подвижна
избирателна кутия и постановлението е за прекратяване на
наказателното производство по досъдебното производство –
докладвам Ви го за сведение и запознаване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
вх. № МИ-14-4/01.03.2022 г. – писмо от кмета на община Елин
Пелин, с което той иска разрешение за отваряне на запечатано
помещение във връзка с искане на разследващи органи.
Предлагам Ви да гласуваме писмо със стандартния текст, като
посочваме на кмета, че не е необходимо специално разрешение от
страна на Централната избирателна комисия, а това се осъществява
на основание т. 1 от Решение 1244-МИ/30.09.2019 г. на Централната
избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля, режим
на гласуване за писмото до кмета на община Елин Пелин.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева и Цветанка Георгиева); против – няма.
ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА: Докладвам Ви вх. № ЧМИ-0640/01.03.2022 г. – писмо, от кмета на община Котел, за отваряне на
запечатано помещение с приложени към него протокол и заповед на
кмета за сформиране на комисия, за да бъдат прибрани изборните
книжа и материали от проведения частичен избор за кмет на
кметство Тича на 27 февруари 2022 г. – докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № ЧМИ-0641/02.03.2022 г. – писмо от кмета на община Крумовград, с което ни
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уведомява за отваряне на архивно помещение за прибиране на
изборни книжа и материали от проведен частичен избор за кмет на
кметство Чернооки, община Крумовград.
Писмото е съпроводено със заповед на кмета за сформиране на
комисия, а също така и протокол за отваряне на архивно помещение
на съответните основание от решенията на Централната избирателна
комисия – докладвам го за сведение.
Докладвам Ви също така и вх. № НС-06-31/01.03.2022 г. –
писмо от община Завет, отново за отваряне на запечатани
помещения. Писмото е съпроводено със съответната заповед за
назначаване на комисия, както и протокол от работата на комисията
– докладвам Ви го за сведение.
Докладвам Ви за запознаване вх. № НС-23-392/02.03.2022 г. –
писмо от обществения посредник на община Пловдив, във връзка с
постъпили при него сигнали от месец юни 2021 г., касаещи
нарушение от страна на 16 РИК – Пловдив, във връзка с
произвеждането на изборите на 11 юли. Искат от нас информация
какви действия е предприела Централната избирателна комисия –
докладвам Ви го за запознаване, и на следващото заседание ще
подготвя писмо какви са били предприетите действия от страна на
Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Това ли бяха Вашите
доклади?
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, представям Ви доклад
с вх. № МИ-06-174-1/02.03.2022 г. от юрисконсулт Владимиров във
връзка с процесуалното представителство на Централната
избирателна комисия в Административен съд – Пловдив, на
28 февруари по адм. дело № 473/2022 г.
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Припомням, че това е делото, образувано по жалба на А. К.,
по което
първоначално
беше
образувано
дело
във
Върховния административен съд, който го прекрати и го изпрати по
компетентност на Административен съд – Пловдив. Можете да се
запознаете с подробния доклад в папката с моите инициали.
Накратко, изразено е становище по недопустимостта и
неоснователността на жалбата, направено е възражение срещу
претендирания размер на адвокатски хонорар, поискано е
присъждане на юрисконсулско възнаграждение. Делото е обявено за
решаване.
ПРЕДСЕДАТЕ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, прекъсвам
заседанието на Централната избирателна комисия, което ще
продължи в 13,00 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Аз имам доклад в „Доклади по административни преписки“. С
вх. № ЦИК-09-58/17.02.2022 г. е постъпила докладна записка от
директора на дирекция „Администрация“ относно изтичане на срок
на изпитване на сключени трудови договори със служители от
администрацията на Централната избирателна комисия.
Докладната записка е от 17 февруари 2022 г., тъй като към нея
липсваше информация. Аз задържах досега тази докладна записка –
казвам го неслучайно, тъй като на единия служител – госпожа С. А.,
срокът за изпитване изтича на 2 март, но мисля,
че никой няма обратно мнение, че тя трябва да продължи да е част
от администрацията на Централната избирателна комисия – поне с
такова впечатление съм останала.
Другият договор е на К. П., който изтича на 6 април.
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В докладната записка се съдържа и предложение за
увеличаване на месечно възнаграждение, но аз Ви предлагам в тази
част да не се обсъжда въпросът сега, тъй като поединично
увеличаване на трудовото възнаграждение, при положение че все
още нямаме и бюджетни разчети, не сме обсъждали този въпрос като
цяло в Централната избирателна комисия и това увеличаване на
части води до, бих казала, и несъразмерност във възнагражденията в
някои случаи. Това е моето мнение. Ако някой има различно от това,
можем да обсъдим и тази част от предложението, тъй като
предметът на докладната е изтичането на срока за изпитване.
Измежду това предложение се съдържа и друго. Не казвам, че то не
трябва да бъде разгледано, но трябва да бъде едновременно, когато
се обсъжда цялостната картина с възнагражденията в
администрацията, така че приемете тази докладна за сведение.
Господин Димитров, заповядайте с Вашия доклад в точка
„Разни“.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Като продължение от обсъжданията
– изпратихме пълна преписка, включително с превода на български
език на Устава на Организацията за становище във Външно
министерство, но, очевидно, не са готови и не сме получили отговор.
Предлагам точката да се отложи и когато получим отговор, да
продължим по нея.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли други
предложение? Няма.
В момента, в който получим отговор, той своевременно ще
бъде предоставен на вниманието на всички членове на Централната
избирателна комисия.
Има ли други доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
вторник, 8 март 2022 г. от 10,30 ч.
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Разбира се, всички трябва да имаме готовност, ако се наложи,
да имаме заседание предвид втория тур на частичните местни
избори в неделя.
Списъкът с дежурните служители ще Ви бъде изпратен по
електронна поща.
Благодаря Ви.
(Закрито в 11,55 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

Стенограф:
Стефка Аличкова

