ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 174
На 7 март 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Доклад относно промяна в състава на ОИК.
Докладва: Гергана Стоянова
3. Доклади по административни преписки.
Докладват: Севинч Солакова, Георги Баханов и
Силвия Стойчева
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладват: Елка Стоянова, Росица Матева
5. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия
Стойчева
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Йорданка Ганчева, Ерхан
Чаушев, Красимир Ципов, Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 14,40 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Девет членове на Централната избирателна комисия сме в
залата – налице е кворум за провеждане на заседание.
В платен отпуск са колегите: Цветозар Томов, Красимир
Ципов, Йорданка Ганчева, Ерхан Чаушев и Цветанка Георгиева.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване – докладва господин Войнов.
2. Доклади по административни преписки с докладчици:
госпожа Солакова и господин Баханов.
3. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Стоянова.
4. Разни – докладват господин Димитров и господин
Георгиев.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Моля за добавяне на точка
„Промяна в състава на ОИК – Разлог.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Да бъде т. 2, а
останалите ще се преномерират.
Госпожо Стойчева?
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Моля да ме включите в точка:
Доклади по административни преписки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
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Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЧМИ-2332/07.03.2022 г. – докладът от четиримата експерти от екип 2 и екип
3 относно извършената от двата екипа организация и логистика на
частичните избори на 27 февруари и втория тур на 6 март тази
година. В доклада са описани дейностите по подготовката на
машините за изборите и дейностите по техническата поддръжка на
машините в изборния ден.
Във връзка с това искам да Ви информирам, че във
вчерашния изборен ден всички машини са работили безупречно, а
само в една секция се е появил проблем с принтера, но след
инструкции от кол центъра на Централната избирателна комисия,
техникът в секцията е отстранил проблема и машинното гласуване е
продължило.
В доклада има препоръки по процеса на подготовка на
машините за гласуване, особено когато ще се наложи подготовка на
по-голям брой машини. Предлагам този доклад да остане засега за
запознаване и да го обсъдим съвместно с доклада, който очакваме от
експертите относно 3-то ниво консултации.
Във връзка с преминалия вчера втори тур от частичните
избори Ви информирам, че днес всички ОИК върнаха машините за
гласуване заедно с останалите книжа и материали и са прибрани. В
тази връзка при приемането на книжата от ОИК се установи, че в
протокола на ОИК – Елин Пелин, е допусната техническа грешка,
която е отстранена след сканирането на протокола в изчислителния
пункт на ОИК. При приемането на документите сканирахме
коригирания протокол и предлагам сканираният файл да се изпрати
на „Информационно обслужване“ АД, за да бъде коректно отразен
протоколът при публикуване на резултатите.
Едновременно с това предлагам да вземем и решение за
публикуване на всички резултати от втория тур на интернет
страницата на Централната избирателна комисия и да се архивира
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информацията от частичните избори на страницата, за да се открие
нова рубрика „Частични избори“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, искам да Ви докладвам
две писма за сведение – вх. № ЧМИ-15-46 и вх. № ЧМИ-15-46-1 от
ОИК – Септември и от ОИК – Разград, с които ни изпращат имената
на упълномощените представители, които ще получат бюлетините и
машините за гласуване. Както казах, докладвах Ви ги за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
преминаваме към
втора точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА ОИК.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
постъпили документи във връзка с промяна в състава на ОИК –
Разлог, като първият от тях е с вх. № МИ-15-77. Това е уведомяване
от ОИК – Разлог, с приложен заверен препис на документи относно
предсрочно прекратяване правомощията на заместник-председателя
на ОИК. Приложен е съответният документ.
Едновременно с това в Централната избирателна комисия с
вх. № МИ-15-78 е получено и заявление от председателя на ОИК –
Разлог, с което същата желае предсрочно да й бъдат прекратени
правомощията като председател и член на Общинската избирателна
комисия. С днешна дата това заявление беше получено и в оригинал
в Централната избирателна комисия, поради което Ви предлагам
проект на решение във връзка с тези промени в Общинската

5
избирателна комисия. Проектът е с номер 1125 и може да го видите
в моя папка от днешна дата, в който е записано, че получените в
Централната избирателна комисия документи показват основанията
за предсрочно прекратяване на правомощията на заместникпредседателя и на председателя на ОИК – Разлог.
Предвид тези обстоятелства и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6,
във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 8 Ви предлагам да бъде взето
решение, с което Централната избирателна комисия установява
предсрочното прекратяване на правомощията на Татяна Димитрова
Лазарова-Цанева като заместник-председател на ОИК – Разлог,
област Благоевград на основание чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния
кодекс и анулира издаденото й удостоверение.
Освобождава като председател на ОИК – Разлог, област
Благоевград, Е.
К.
П.
и
анулира
издаденото
й
удостоверение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд чрез Централната избирателна комисия в
тридневен срок от обявяването му.
Предлагам Ви този текст на проект на решение да бъде
гласуван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
или предложения по текста на проекта на решение? Няма.
Моля, процедура по гласуване на така представения проект
на решение.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова,
Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Решението е № 1119-МИ/07.03.2022 г.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Във връзка с току-що приетото
решение предлагам да бъдат изпратени писма на политическите
партии, на чиито представители бяха предсрочно прекратени
правомощията в ОИК – Разлог.
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Текстовете на писмата са в моя папка с цел в най-кратки
срокове да бъдат направени предложения за попълване състава на
ОИК – Разлог.
Моля да погледнете писмата и да подложим на гласуване
изпращането им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме писмата до политическите партии, за да направят своите
предложения за попълване състава на ОИК.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Уважаеми колеги, в Централната
избирателна комисия е постъпило писмо от Министерството на
финансите с приложен проект и други проекти на актове, свързани с
приемането на постановление на Министерския съвет за
изпълнението на държавния бюджет за 2022 г. с искане до 14,00 ч.
на 7 март да бъде изразено становище.
В тази връзка е постъпила докладна записка от дирекция
„Администрация“ – вх. № ЦИК-09-62/07.03.2022 г., с изразено
становище, че няма бележки и от страна на администрацията по
отношение на представените проекти.
Тъй като не се налага да се изразява становище с бележки по
представения проект, предлагам Ви в момента да не изпращаме
писмо, с което изрично да кажем, че съгласуваме проекта на
постановление. С оглед на срока, който е поставен, ние сме
прегледали документацията, постановлението е обичайното за
предвиждане на всички процедурни правила във връзка с
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изпълнението на бюджетната процедура за 2023 г. С оглед и на
изразеното становище по отношение на Законопроекта за държавния
бюджет за 2022 г. Централната избирателна комисия няма бележки
по проекта.
Колеги, във връзка с произведените частични избори на
27 февруари и на 6 март – втори тур в четири общини, всички
преписки, свързани с организацията на работата на общинските
избирателни комисии са за сведение – публикувани са и във
вътрешната мрежа, включително за отваряне на запечатаното
помещение, в което са прибрани изборните книжа и материали от
произведените избори – вх. № ЧМИ-06-44 от община Септември, от
Нова Загора – вх. № ЧМИ-06-43 и вх. № ЧМИ-06-43 от община
Левски. Това е за сведение.
Докладвам Ви за сведение писмо от Държавната агенция
„Архиви“ с оглед на изпратеното уведомление и предложение за
унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение в
Централната избирателна комисия за периода 2016 – 2017 г.
Изрично са посочили в писмото с вх. № ЦИК-00-38/04.03.2022 г., че
включените в Акта документи не са обект на Националния архивен
фонд и нямат възражение по утвърдения и изпратен за сведение Акт
за унищожаване на тези неценни документи – докладвам Ви го за
сведение. Да се предостави за предаване на документите за
унищожаване и представяне на Централната избирателна комисия на
отчет за изпълнението.
В тази връзка са постъпили докладни записки: вх. № ЦИК-0956/16.02.2022 г. и вх. № ЦИК-09-56-1/04.03.2022 г., свързани с
изпълнението и на протоколно решение на Централната избирателна
комисия за предприемане на всички необходими действия във
връзка с необходимостта от архивиране на документите с изтекъл
срок на съхранение, преценка и експертиза относно тези, които са за
постоянно съхранение, тяхното окомплектоване за предаване на
Централен държавен архив, както и за изготвяне на Акта със списък
на неценните документи.
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В тази връзка докладните записки съдържат и предложения,
свързани с осигуряването на лицата, които да извършат тази дейност
във връзка с архивиране и освобождаване на архивни помещения с
цел приобщаване на документи, групирането им – всички знаем, че
имаме да прибираме още изборни книжа и материали от
Министерството на външните работи – докладвам Ви ги за
запознаване и за обсъждане на работна група. Във вътрешната
мрежа трябва да са както основната докладна записка, така и
допълнението към нея.
Докладвам Ви писмо, което сме получили от Националното
сдружение на общините – вх. № МИ-23-1/07.03.2022 г., от
изпълнителния директор на Националното сдружение на общините
във връзка с поставени въпроси, свързани с материалното
обезпечаване дейността на Общинската избирателна комисия в
община Ветово.
От Националното сдружение на общините по принцип
приемат този въпрос като важен с оглед осигуряване на условия за
работа на общинските избирателни комисии както в конкретния
случай, така и във връзка с предстоящите общи избори. Уведомяват
ни, че предстои заседание на Постоянната комисия по
административно обслужване и общинска администрация на
Националното сдружение на общините.
В този форум участват 70 представители на общинските
администрации, като в по-голямата си част са секретарите и
специално място са отделили на предстоящите организационни
задачи пред общинските администрации във връзка и с
произвеждането на местните избори и поставянето на всички
въпроси, свързани с организационно-техническата подготовка на
предстоящите общи местни избори, с цел обсъждане в по-широк
формат с Централната избирателна комисия – докладвах Ви го за
сведение.
Уважаеми колеги, от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството – Главна дирекция ГРАО, сме
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получили резултатите от проверката за гласуване в нарушение на
произведените избори за народни представители за президент и
вицепрезидент на 14 ноември и нов избор за президент и
вицепрезидент на 21 ноември 2021 г. – вх. № ПВР/НС-0431/24.02.2022 г.
Резултатите от проверката са събрани и класирани в няколко
папки, в отделни са тези за гласуването извън страната. Групирани
са, както е посочено и в писмото, за лицата, гласували повече от
един път и за гласували в нарушение на Изборния кодекс с посочен
брой. Приложени са копия от страниците на избирателните списъци,
представените декларации, които са приложение към съответните
списъци. Документите се намират в Централната избирателна
комисия и след обработка ще бъдат изпратени на съответните
административни ръководители на районните прокуратури.
С оглед на получените резултати от проверката за гласуване в
нарушение от изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Ви предлагам да започне обработката на тези документи, след което
да се премине към последните избори от месец ноември 2021 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, следващ
докладчик в тази точка е господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви
вх. № МИ-06-188-1/01.03.2022 г. относно предоставяне на телефонен
апарат на ОИК – Ветово. Изпращат ни писмо-отговор на наше
питане относно предоставяне на такъв и карта към него на ОИК –
Ветово.
Приложен е сканиран приемо-предавателен протокол от
25 февруари 2022 г., от който е видно, че община Ветово е предала, а
ОИК – Ветово е приела, описано е подробно – телефонът с номер,
моделът на телефона, симкарта, за изпълнение на служебните
задължения и ангажименти. При надвишаване на сумата ОИК –
Ветово, следва да я заплатят и след приключване на работата си
ОИК – Ветово се задължава да върне описаните по-горе карта и
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телефонен апарат с приемо-предавателен протокол. Има подпис на
ОИК – Ветово, и на общината.
Докладвах Ви това във връзка с изпратено от нас писмо – вх.
№ ЧМИ-06-35/24.02.2022 г., до кмета на община Ветово, област
Русе, с което го уведомяваме, че във връзка с произвеждането на
частичните избори за кмет на кметство Смирненски, община Ветово
на 27 февруари 2022 г. сме се обърнали към него с искане да
предостави служебен телефон за връзка на ОИК – Ветово, за което
да ни уведоми. С доклада ми преди малко и приложения към него
приемо-предавателен протокол кметът на община Ветово ни
информира, че е предоставен телефон на ОИК – Ветово. Докладвах
Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № НС-04-0246/04.03.2022 г. е постъпило писмо от Районно управление – Кубрат,
от старши разследващ полицай Ж.
, която във връзка с
досъдебно производство по описа на Районно управление – Кубрат,
образувано с постановление на Районна прокуратура – Разград,
изисква от Централната избирателна комисия информация относно
това има ли приети Методически указания или решение към
секционните комисии, сформирани в общините за произвеждане на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.; има ли
допуснати нарушения по чл. 37 от Изборния кодекс относно
произведените избори за гласуване с подвижна избирателна кутия в
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Община
Завет; кои са критериите за допускане на „избиратели с трайни
увреждания“ за гласуване с подвижна избирателна кутия?
В папка с моите инициали е подготвен проект на писмо до
старши разследващ полицай Ж.
от Районно управление –
Кубрат, с което посочваме решенията, с които Централната
избирателна комисия е приела Методическите указания по
прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии
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в страната при гласуване с хартиени бюлетини, съответно при
гласуване с устройства за машинно гласуване; посочено е
решението, с което е определен редът за образуване на секции за
гласуване на „избиратели с трайни увреждания“ с подвижна
избирателна кутия, както и линкове към съответните решения,
достъпни на интернет страницата на Централната избирателна
комисия; посочваме, че в Централната избирателна комисия не е
постъпвала информация за нарушения, допуснати по чл. 37 от
Изборния кодекс относно гласуването на избиратели с подвижна
избирателна кутия в Община Завет в изборите за народни
представители на 11 юли, както и че въз основа на извършена
проверка за гласуване в нарушение на Изборния кодекс съгласно
наше Решение № 420-НС от 7 юли 2021 г. Централната избирателна
комисия сезира компетентната районна прокуратура за
предприемане на необходимите действия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по направения доклад или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Елка Стоянова, Камелия Нейкова,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Колеги, в тази точка ще Ви докладвам, че на 6 март във
връзка с провеждането на частичните избори от общинските
избирателни комисии е постъпвала информация за откриването на
изборния ден, както и за избирателната активност в съответните
часове, също така и часовете на пристигане – упълномощените лица,
които ще предадат книжата с резултатите от гласуването и
машините за гласуване. Тази информация е обобщавана и изпращана
по електронна поща на Централната избирателна комисия, така че
всички тези преписки ще бъдат архивирани и съхранявани в
Деловодството.
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Продължаваме с точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Стоянова, имате ли готовност да докладвате?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка, която
няколко пъти е била на доклад при нас и касае наше Решение
№ 1095 и Решение № 374 от 4 март 2022 г. на Административен съд
– Пловдив, с което съдът е обявил нищожността на Решение № 1095МИ/01.02.2022 г. на Централна Избирателна комисия
Мотивът на съда да се произнесе в този смисъл е, че пред
Административен съд – Пловдив, е имало образувано дело по същия
казус спрямо Решение № 1095, поради което на основание чл. 172,
ал. 2 от АПК във връзка с чл. 143, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 130,
ал. 2 от АПК нашето решение е обявено за нищожно. Освен всичко
друго сме осъдени да заплатим разноските по делото, като следва да
отбележим, че в първа инстанция е направено оспорване по
отношение размера на разноските. Съдът се произнася, че ги счита
за съразмерни и съответно не ги намалява.
Пред Централната избирателна комисия в момента стоят два
варианта – единият, да продължим с оспорването на това решение
пред Върховния административен съд, а другият – да преценим дали
има основания за това.
В тази връзка има подготвен проект на жалба за обжалване
пред Върховния административен съд. Въпросът е да преценим дали
действително имаме основание да оспорим.
Колеги, предлагам да прекъснем за малко, за да се запознаете
с мотивите на съда и със съдържанието на изготвената жалба и след
това да продължим. Решението би трябвало да е качено в моя папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение.
Прекъсвам заседанието за 15 минути, за да може всеки да се
запознае с мотивите на съдебното решение, както предложи
докладчикът, за да може после да обсъдим и жалбата, която е
подготвена.
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Прекъсвам заседанието до 15,30 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия.
Предполагам, че всички успяхте да се запознаете с мотивите
на съдебното решение и продължаваме с доклада на госпожа
Стоянова в точка четвърта.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, проектът на жалба е
качен в моя папка от днешна дата.
Моля да го погледнете и да подложим на гласуване
предложението ми да бъде оспорено Решение № 374 на
Административен съд – Пловдив, по адм. дело № 473/2022 г.
Предложението ми е да бъде оспорено пред Върховния
административен съд с аргументи, изписани в приложената жалба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, виждате
проекта на жалбата в папката на колегата Стоянова.
Има ли предложения или изказвания във връзка с направения
доклад?
Ако няма предложения, моля с протоколно решение да
одобрим проекта на жалба, която да бъде депозирана от Централната
избирателна комисия срещу решението на Административен съд –
Пловдив.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – няма.
Продължаваме с последната точка – пета от дневния ред:
РАЗНИ.
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Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Докладвам Ви вх. № ЦИК-07-23/02.03.2022 г., което Ви
докладвах преди да бъде преведено - преводът е постъпил на 4 март,
предложение на Международния център за парламентарни
изследвания с предложението да се получи сертификат за
управление на изборни процеси. Те имат някаква платена програма,
има и регистрация. Между другото, самият курс ще се проведе на 7,
8 и 9 март.
Както казах, това е платен курс и Ви го докладвам за
сведение, за да затворим преписката.
Получили сме отговор от Министерството на външните
работи – вх. № ЦИК-04-01-7/05.03.2022 г., с който Министерството
ни уведомява, че от политическа гледна точка не вижда никаква
пречка за приемане суспендиране на членството – въпрос, който
вече обсъждахме, на Централната избирателна комисия на Руската
федерация и Комисията за избори и национални референдуми на
Беларус.
Обръща се внимание, че в Европейския съюз, респективно в
АСЕЕЕО, се оформя консенсус за предприемане на подобни мерки.
Това е едното писмо.
С вх. № ЦИК-07-22-8/05.03.2022 г. е дошъл резултатът от
проведеното вече гласуване до понеделник за изключване на
практика на тези две организации от АСЕЕЕО. От него имаме и
превод, който днес сме получили. Резултатът е: 9 са за изключване,
против няма, 2 се въздържат. От всичките 25 са пристигнали
12 отговора, като единият е пристигнал след срока.
Изпратена ни е нова бюлетина, с която вече се гласува.
Имаме резултата от гласуването по възможните опции, има и новата
бюлетина, която е с „да“ и „не“ за суспендиране.
Колеги, ясно е, че този начин на изразяване на мнение ми се
струва малко наложен от извънредните обстоятелства и от
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предложението на представляващия Латвия. За да можем отчасти да
го следваме, не сме съвсем длъжни, предлагам да помислите за това,
че ще гласуваме някакво общо становище, което ще е различно от
становището, което бях направил като проект на предходното
заседание.
Тъй като при нас няма нагласа да бъде гласувано изключване,
да приемем становище, като в два параграфа ще отразим това
мнение, тоест не гласуваме за изключването на двете, след което в
следващите два параграфа, както беше изписано, гласуваме за
суспендиране на членството им. Такъв тип декларация в известен
смисъл би отразявала и мнението на колегите, които го изразиха
неофициално на предходното заседание.
Предлагам на следващото заседание да гласуваме това, което
да изпратим в Асоциацията.
Ако нямате възражения, в заседанието на 9 март ще
гласуваме подобно становище, когато ще можем да изпратим нашата
бюлетина по начина, по който сме инструктирани, тоест с подписите
на председателя и секретаря като официално писмо и становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЕЯ НЕЙКОВА: Колеги, ще Ви
помоля за следващото заседание да попълним тази бюлетина.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Имам още две преписки, както и
писмо – преводът на писмото, което изпратихме до
„Информационно обслужване“ АД по повод на запитването от
Университета в Принстън защо не може да се разчете файла от
2014 г. или дава известни изкривявания. Искам да кажа, че сме
получили превода. Ще редактирам едно изречение, за да стане малко
по-разбираемо. Текстът, който е направила преводачката, е
коректен. Това бяха моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други доклади?
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще Ви помоля да се
запознаете с преписка с вх. № НС-22-4/02.03.2022 г. Може да я

16
видите в папка с моите инициали от днешното заседание, тъй като е
разпределена на 4 март – искане от член на Районна избирателна
комисия. Дадено е за становище на администрацията. Ще Ви моля да
се запознаете с искането, за да може, когато е изготвено
становището на администрацията, да вземем решение как да се
произнесем по това искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други преписки? Няма.
Закривам заседанието на Централната избирателна комисия и
насрочвам следващото за 9 март, сряда, 2022 г. от 10,30 ч.
Благодаря.
(Закрито в 11,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

