ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 178
На 17 март 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Росица Матева, Гергана Стоянова, Любомир
Георгиев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов
3. Доклад относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Силвия Стойчева, Ерхан Чаушев, Елка
Стоянова, Георги Баханов
4. Разни.
Докладват: Димитър Димитров и Георги Баханов
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова, Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАХА: Цветозар Томов, Цветанка Георгиева поради
платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
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избирателна комисия, и господин Войнов – заместник-председател
на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове сме в залата – имаме кворум за провеждане на
заседание.
В отпуск са колегите Цветозар Томов и Цветанка Георгиева.
Останалите колеги, вероятно подготвят своите преписки.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Доклади по административни преписки – докладчици сме
аз, госпожа Солакова, госпожа Матева, госпожа Гергана Стоянова,
господин Георгиев и госпожа Ганчева.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК – докладчик госпожа Стойчева.
4. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева);
против – няма.
По точка първа докладчикът не е в залата.
Започваме с точка втора от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
информация от юрисконсулт Радославова във връзка със справки в
регистъра на населението, Национална база данни „Население“ –
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вх. № ЦИК-09-79/15.03.2022 г. Качена е във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали.
За периода 22 декември 2021 г. до 14 март 2022 г. са
постъпили три искания за справки в Национална база данни
„Население“, описано е от кои членове на Комисията са поискани и
в каква връзка, както и има извлечение от регистъра за справките, с
който може да се запознаете – докладвам Ви го за запознаване и за
сведение.
Следващият ми доклад е с вх. № МИ-15-86/15.03.2022 г. –
писмо, от ОИК – Дулово, но е подписано само от председателя. С
това писмо ОИК отговаря на наше писмо – изх. № МИ-1580/09.03.2022 г., с което ние поискахме информация от ОИК –
Дулово, защо пет месеца, след като е влязло в сила решение за
прекратяване пълномощията на кмета на кметство Секулово, едва
пет месец по-късно е изпратена преписката в Централната
избирателна комисия, за да бъде взето решение и да бъде изпратена
информация до Президента на Република България за насрочване на
частичен избор. Отговорът е в папката с мои инициали под
входящия номер, който Ви цитирах.
Причината, която се изтъква от председателя на общинската
избирателна комисия, е, че не е било възможно да се събере
общинската избирателна комисия на заседание тези пет месеца
поради заболяване от ковид на членовете на ОИК – Дулово.
Докладвах Ви го за сведение.
Докладвам Ви за запознаване писмо от Обществения съвет с
вх. № ЦИК-12-13/16.03.2022 г., с което ни се изпраща анализ на
Обществения съвет относно проведените през 2021 г. избори в
България. Анализът е фокусиран върху теми и проблеми, които те
оценяват като ключови и призовават Централната избирателна
комисия да изготви и предостави цялостен институционален анализ
на проведените през 2021 г. избори в страната, който покрай
обичайните теми да се занимае и с общия размер на изразходваните
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средства, прогнозираните бъдещи разходи и намерението на
Централната избирателна комисия за самостоятелно управление на
процесите. Припомнят ни произведените три национални избора в
условия на смесено гласуване и само с машини в секциите с 300 и
повече избиратели, както и изборите две в едно.
За всичко това според тях е бил изразходван значителен
публичен ресурс, докато в същото време медии, политици, експерти
и наблюдатели постоянно са занимавали обществото с различни
организационни и технически проблеми.
Напомнят ни, че беше проведено преброяване на населението
и предстоят местни избори. В тази връзка са наложителни според
Обществения съвет законодателни промени, които пък да са
изготвени на база на качествен анализ от „кухнята“ на изборите.
Анализът на Обществения съвет и този призив ще бъдат изпратени
до Народното събрание и до медиите.
Анализът, който е приложение към това писмо е 20 страници
и се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Предлагам да се запознаят колегите с него и да го разгледаме
на работно обсъждане. Това са моите доклади.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имам единдва доклада: докладвам Ви вх. № ЧМИ-01-11/15.03.2022 г. – препис
от Указ № 84 от 14 март 2022 г. на Президента на Републиката, с
който се насрочва частичен избор за кмет на кметство Секулово,
община Дулово, област Силистра на 3 юли 2022 г. – докладвам Ви го
за сведение, и ще бъде насочен към администрацията за
актуализиране на информацията в секцията „частични избори“ на
страницата на Централната избирателна комисия.
Следващият ми доклад е в работната папка с вх. № ЦИК-0961/02.03.2022 г. – докладна записка от директора на дирекция
„Администрация“, относно годишно оценяване на изпълнението на
длъжността на служителите от администрацията на Централната
избирателна комисия.
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Докладвам Ви го сега, тъй като се забавих с оценяването на
финансовия контрольор и директора на дирекция „Администрация“.
Към докладната, която сега докладвам за запознаване, са
приложени формулярите с оценките на всичките служители. Може
да ги видите в работната папка, която е достъпна за всеки от Вас. В
папка „Годишно оценяване 2021 г.“ е докладната заедно с
формулярите за оценка на всеки един служител – както казах,
докладвах Ви го за запознаване и за обсъждане в работна група.
Госпожо Солакова, заповядайте с Вашите доклади.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, по електронната ни поща
ОИК – Каварна, ни е предоставила информация във връзка с
образувано административно дело № 80/2022 г. на Административен
съд – Добрич, образувано по жалба срещу решение на Общинската
избирателна комисия за предсрочно прекратяване пълномощията на
общински съветник поради отсъствие, съобразно изискванията на
Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА).
Изпълнението на решението не е спряно с Определение на
Административен съд – Добрич, и по частна жалба по образуваното
дело пред Върховния административен съд с Определение е
потвърдено Определението на Добричкия административен съд от
14 март 2022 г. Решението е за отмяна на Решение
№ 152/01.02.2022 г. Можем да се запознаем по-подробно – започнах
да го чета, интересни са мотивите, които може би трябва да имаме
предвид и в своята практика – вх. № МИ-15-55-1/16.03.2022 г.
Докладвам Ви за запознаване вх. № ЧМИ-00-16/15.03.2022 г.
– писмо от „Информационно обслужване“ АД, във връзка с
изпълнението на договорите за компютърната обработка на
частичните избори и на втори тур.
Докладвам Ви вх. № ЧМИ-04-03-6/16.03.2022 г. – писмо от
ГД ГРАО към Министерството на регионалното развитие и
благоустройство, за извършената проверка за гласуване в нарушение

6
на Изборния кодекс в частичните избори за кметове на 27 февруари
и на втория тур на 6 март 2022 г.
В произведените частични избори в 15 кметства нямаме
гласували повече от веднъж, имаме 5 лица, гласували в нарушение
на Изборния кодекс. На произведения втори тур, състоял се на
6 март 2022 г., няма гласували нито повече от веднъж, нито
гласували в нарушение.
Преписките ще се обработят, за да се изпрати писмо до
съответната районна прокуратура за образуване на производство за
извършване на проверка за извършено престъпление.
Колеги, в Централната избирателна комисия сме получили
писмо от главния секретар на Народното събрание – вх. № ЦИК-0229/15.03.2022 г., в отговор на нашето писмо, с което ги
информирахме за необходимостта от подпомагане на дейността на
експертната комисия към Централната избирателна комисия за
обработка на документи, експертиза и предаването на Централен
държавен архив на документите, подлежащи на постоянно
съхранение.
Явно се е получило недоразумение, тъй като с писмото те ни
насочват към експертна помощ, която можем да получим от
Централния държавен архив към Държавна агенция „Архиви“.
Във вътрешната мрежа има проект на писмо до главния
секретар с конкретно посочване, че на нас ни е необходима помощта
на служители от дирекция „Управление на собствеността“ в
Народното събрание.
Предлагам да гласуваме това писмо и да го изпратим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с този доклад след получаване на писмото проведох разговор с
главния секретар на Народното събрание. Те са останали с
впечатление, че ни трябва експертна помощ „архивисти“, а не
служителите от дирекция „Управление на собствеността“ за
спомагателни дейности, които са ни необходими.
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С това писмо ще уточним, че не става въпрос за такава
експертиза.
Моля, режим на гласуване на писмото до главния секретар на
Народното събрание.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – 1 (Георги Баханов).
Колеги, определям господин Войнов да води за кратко
заседанието.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Госпожо
Солакова, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря. Колеги, докладна записка
с вх. № ЦИК-09-78/14.03.2022 г. за утвърждаване на разход за
годишна абонаментна поддръжка на програмен продукт АЖУР.
Срокът за годишната абонаментна поддръжка на програмен продукт
АЖУР, който се използва в счетоводството на Централната
избирателна комисия, изтича на 29 април тази година.
От фирмата „Бонев Софт Одитинг“ ООД в Централната
избирателна комисия е получена проформа фактура на стойност
1072,58 лв. с ДДС. При изплащане преди 29 април 2022 г. се ползва
5% отстъпка и сумата е 1018,94 лв. с ДДС. Първата сума беше с
период.
По § 10 има предвидени средства. Към преписката е
представен и контролен лист от финансовия контрольор.
Предлагам да приемем решение за одобряване на този разход.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ВОЙНОВ: Колеги,
чухте предложението.
Има ли изказвания? Не виждам.
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против –
няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за сведение
писмо от община Септември за отваряне на запечатано помещение
за прибиране на изборни книжа и материали от произведените
частични избори за кмет на 27 февруари – вх. № ЧМИ-06-441/09.03.2022 г.
От община Пловдив, Район „Централен“ сме получили цяла
преписка с приложени документи в изпълнение на Решение
№ 1244/2019 г. на Централната избирателна комисия за отваряне на
запечатано помещение във връзка с обработка, експертиза и
предаване на подлежащите за архивиране книжа на Регионален
държавен архив – вх. № МИ-06-214/15.03.2022 г. Докладвам Ви го за
сведение.
На този етап за запознаване Ви докладвам писмо от община
Попово, в което се поставя въпрос относно срока за съхранение на
документите и предаването им на „Държавен архив“ от проведени
избори, след които е имало следващи предсрочни избори. Ще
направя проверка на принципните решенията на Централната
избирателна комисия – дали имаме отговор на въпроса, и ще
докладвам на следващо заседание. В противен случай, ще Ви
предложа проект на отговор.
Докладвам Ви за запознаване вх. № ЦИК-08-3/14.03.2022 г. –
оферта от ПОЛИКОНТ за подновяване на абонамента на модул
„Финансов контрол“.
Във връзка с извършената проверка и получените документи
в Централната избирателна комисия от ГД ГРАО за гласувалите в
нарушение на Изборния кодекс на изборите на 11 юли 2022 г. Ви
докладвам три писма до административните ръководители на
Районна прокуратура – Благоевград, Районна прокуратура – Варна, и
Районна прокуратура – Велико Търново.
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В Благоевград изпращаме списък на лица, които са гласували
в нарушение, като този списък съдържа три лица, но ние сезираме
прокуратурата единствено и само по отношение на едно лице по
позиция едно, тъй като става въпрос за гласуване в нарушение на
лице с право на ограничение; другите две лица са гласували по
постоянен адрес и за тях не е установено да са гласували два пъти –
били са подали заявление за гласуване по настоящ адрес. Това е за
Благоевград.
За Районна прокуратура – Варна, изпращаме списък на
гласувалите в нарушение за три лица. Тук отново има гласували по
постоянен адрес – едно лице, общо са четири. Едното от лицата, за
които сезираме прокуратурата, е с гражданство в друга държава.
Разбира се, отново има правно ограничение за другите две лица. За
лицето, гласувало по постоянен адрес, не сезираме прокуратурата,
тъй като няма данни да е гласувало два пъти.
Районна прокуратура – Варна, сезираме със списък на
гласувалите повече от веднъж – това са две лица, на съответните
позиции сме ги посочили. Прилагаме всички документи, с които
разполагаме в Централната избирателна комисия, предоставени след
проверката в ГД ГРАО.
Районна прокуратура – Велико Търново, отново
предоставяме списък и на гласувалите в нарушение, и на
гласувалите повече от веднъж. Във Велико Търново, сега
установявам, че лицето е гласувало по постоянния си адрес при
подадено искане за вписване в списъка по настоящ адрес, затова от
това писмо ще изключим списъка на гласувалите в нарушение по
позиция едно.
Моля да ги гласуваме анблок до трите районни прокуратури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
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Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Гергана Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви постъпило писмо с
вх. № ПВР/НС-04-2-9 от Столичната дирекция на вътрешните
работи, с което се иска предоставяне на информация относно случаи
на евентуално нарушаване на правилата за предизборна агитация в
изборите, произведени на 14 и 21 ноември 2021 г. В писмото им е
посочено каква точно информация изискват.
Възложих на юрисконсулт Владимиров да извърши справка
относно наличието на информация за сигнали за извършени
нарушения – предизборни агитации, разгледани от Централната
избирателна комисия, за посочения период. Направената справка
показва наличието на 4 такива сигнала, всъщност три, тъй като
единият два пъти е получен в Централната избирателна комисия.
Справката заедно с препис-извлечения от заседанията на
Централната избирателна комисия, на които са разгледани тези
сигнали, са качени в моя папка и може да се запознаете с тях.
Предвид така събраната информация Ви предлагам текст на
писмо в отговор към СДВР, което писмо може да видите в моя папка
с проектен номер 2843.
Моля да се запознаете с отговора и да бъде гласувано с
протоколно решение изпращането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по доклада? Няма.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на писмото с
предложеното съдържание.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
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ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Следващият ми доклад е във връзка
с одобряване на текст на договор, който следва да бъде подписан с
избран изпълнител по проведената обществена поръчка за
предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната
избирателна комисия.
В моя папка е документът – сканиран, с окончателния текст
на договора, който следва да бъде подписан в началото на
следващата седмица.
С решение от 9 март беше одобрена проведената процедура и
работата на комисията. Текстът на договора, който виждате в
момента, е идентичен с текста, който беше част от документацията
по провеждането на обществената поръчка, като в него са допълнени
данните на избрания изпълнител съгласно цитираното наше решение
от 9 март тази година.
Предлагам да се запознаете с текста на договора и същият да
бъде одобрен с протоколно решение, след което на уговорената дата
упълномощеният председател на Централната избирателна комисия
да подпише този текст на договор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания по
проекта на договор с избрания по обществената поръчка изпълнител
с решение на Централната избирателна комисия?
Съгласно Вътрешните правила, първо, договорът се подписва
от изпълнителя.
Моля с протоколно решение да одобрим проекта на договор.
Със същото протоколно решение да възложим на директора на
дирекция „Администрация“ последващите действия по подписване
на договора, организационно имам предвид.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – колегата Георгиев.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви за сведение писмо с
вх. № МИ-06-216 от секретаря на община Елин Пелин във връзка с
протокол относно дейността на комисия за отваряне и затваряне на
помещения. Работата е свършена, запечатано е помещението –
докладвам писмото за сведение.
Следващият ми доклад е по повод на писмо с вх. № МИ-0402-109/16.03.2022 г. от отдел „Разследване“ при ОД на МВР –
Добрич, Първо РУ с молба за предоставяне на Методически
указания, както се разбира, за местните избори през 2019 г.
Предлагам да изпратим писмо-отговор къде се намират
Методическите указания, за да се запознае съответният инспектор с
тях. Писмото е в папката с мои инициали с проектен номер 2846.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Колеги, ще Ви докладвам няколко на брой аналогични
преписки по съдържание от Комисията за защита на личните данни,
която на основание чл. 306, ал. 1 от АПК, изисква от нас във връзка с
производство при тях и с оглед изясняване от правна и политическа
страна и назначени експертизи списък на избирател по конкретни
страници и по конкретен ред за различни политически субекти,
както е описано в преписките с вх. №№ НС-23-7/17.03.2022 г; НС23-6; ПВР/НС-23-4; ПВР/НС-23-3; НС-23-5/17.03.2022 г. – всичките
те касаят изискани доказателства от Комисията за защита на личните
данни.
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Предлагам анблок да гласуваме придружителните писма, с
които ще изпратим поисканите списъци, както са поискани в
конкретния ред, за конкретното лице и да възложим чрез директора
на дирекция „Администрация“ да бъдат изготвени писмата, ведно с
приложенията. Предлагам срокът за изпълнение с оглед 14-дневния
срок по АПК и с оглед съдействието на КЗЛД, да бъде до сряда –
мисля, че е разумен, за подготовката. След изготвянето веднага да
бъдат представени на председателя и на секретаря за подпис.
Предлагам сега да бъдат гласувани, за да не влизат отново в
залата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Колеги, заседанието продължава без излъчване поради
проблем с комуникационните връзки в сградата – така ме
информира директорът на дирекция „Администрация“.
Всички обсъждания и решения, които взема Централната
избирателна комисия, ще са част от протокола, така че можем да
продължим.
Следващ докладчик – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви с вх. № НС-0402-49/10.03.2022 г. писмо на СДВР, 08 РУ, с което искат, във връзка
с разследване по досъдебно производство със съответните номера от
2013 г. по описа на Софийска районна прокуратура, да отговорим
гласували ли са на избори през последните пет години лицата Емил
Крумов със съответното ЕГН и С. Л. със съответното
ЕГН, както и да посочим къде и кога са упражнили своето право на
вот.
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С оглед на това в моя папка от днес ще намерите писмо до
„Информационно обслужване“ АД, с което искаме да ни се
предостави информация дали посочените лица са гласували през
последните пет години в чужбина, за да проверим, на първо място,
упражнили ли са правото на вот в чужбина, след което да се
ориентираме към кого трябва да насочим компетентните органи от
полицията да получат информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По предложението
на господин Ципов има ли други предложения?
Процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – 2 (Любомир Георгиев и Ерхан Чаушев)
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, моля да прегласуваме проекта
на писмо и да го изпратим по компетентност до ГД ГРАО с копие до
Столичната дирекция на вътрешните работи – 08 РУ, с което да
поискаме информация дали са гласували.
Моля да го подложите на гласуване, госпожо Председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Колеги,
прегласуваме предложението, което колегата Ципов направи –
вместо до „Информационно обслужване“ АД, да препратим по
компетентност писмото до ГД ГРАО с копие до СДВР.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0402-51 и вх. № НС-04-52 – писма от ОД на МВР – Пловдив, относно
проверка на пет лица със съответното ЕГН – проверка по чл. 16,
ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на
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проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси
относно достоверността на декларирани факти в декларации за
несъвместимост.
Проверката е дали съответните лица са народни
представители или общински съветници. С оглед на това в моя
папка от днес има проект на писмо до „Информационно
обслужване“ АД да бъде извършена проверка за посочените в
писмото лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – 1 (Любомир Георгиев)
Продължаваме с дневния ред по първа точка:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви последните отчети от
експертите по договорите им за получаване на Трето ниво
софтуерни консултации и дейностите по частичните местни избори
на 27 февруари.
Отчетите са от
Т.
Ц.,
А. А.
и
П.
Ж.
съответно с вх. № ЦИК-06-11-28; вх. № ЦИК-06-11-29 и вх. ЧМИ23-15-9.
В
отчетите
са
описани
изпълнените
дейности по договорите на експертите. Докладвам ги за сведение и
за прилагане към досиетата по договорите им, като очакваме доклад
от ръководителя на звено „Правна дейност“ към администрацията на
Централната избирателна комисия относно изпълнението на
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граждански договори от 1 – 16, след което ще трябва да вземем
решение за приемане на възложената работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Продължаваме с
трета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Стойчева, заповядайте.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, постъпило е искане за
изплащане на възнаграждение с вх. № МИ-27-54/14.03.2022 г. на
членовете на ОИК – Тервел, за проведено заседание на 21 февруари,
на което е прието решение за предсрочно прекратяване
пълномощията на кмета на кметство Нова Камено.
Справката е окомплектована с контролен лист и счетоводна
справка за размера на исканите възнаграждения, които са на обща
стойност 752,12 лв.
Моля, с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнаграждението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка е госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам ви
преписка с вх. № МИ-27-52/14.03.2022 г. – искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Хисаря, за проведени заседания съгласно
приложена справка. Към всяка от предявените за изплащане суми
има приложени необходимите документи – протоколи, справки и
извлечения от документи.
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Общата сума, която следва да бъде изпратена на ОИК –
Хисаря, включително и на база на контролен лист за извършен
предварителен контрол, преди поемане на задължение. Напомням,
че става дума за ОИК – Хисаря, където имаше провеждани
многократно заседания и давани дежурства във връзка с вземане на
решение по отношение прекратяване правомощия на общински
съветници.
Предлагам да бъде одобрен разход в размер на 3 446,03 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-27-58,
което е искане от ОИК – Попово, за изплащане на възнаграждение за
член за дадено дежурство.
Приложени са необходимите документи, както и контролен
лист за извършен предварителен контрол преди поемане на
задължение. Сумата е на стойност 85,79 лв.
Моля да бъде одобрено изплащането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Попово.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев.
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ЕРХАН ЧАУШЕВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-2759/16.03.2022 г. сме получили искане за изплащане на
възнаграждения за проведени заседания от ОИК – Николаево.
На 18 ноември 2021 г. е проведено заседание с председател,
двама заместник-председатели, секретар и седем членове –
прекратявали са пълномощия на общински съветник.
На 2 март 2022 г. е проведено следващото заседание от
председател, двама заместник-председатели, секретар и седем
членове, на което също са прекратявали пълномощия на общински
съветник.
По преписката има контролен лист и счетоводна справка,
както и съответните документи.
Общата сума е на стойност на 1 823,44 лв. с осигуровките.
Предлагам да им се изплати това възнаграждение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: С вх. № МИ-27-56/16.03.2022 г. също сме
получили искане за изплащане на възнаграждение от ОИК –
Исперих, за проведено заседание на 11 март 2022 г., на което са
присъствали председател, зам.-председател, секретар и 8 членове, на
което заседание са прекратили пълномощията на общински съветник
и са обявили следващият от съответната листа.
По преписката има приложени документи, включително
счетоводна справка и контролен лист.
Предлагам да им се изплати възнаграждение в размер
на 905,73 лв. с осигуровките.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме това предложение.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, с вх. № МИ-2753/14.03.2022 г. сме получили искане от ОИК – Кресна, които
желаят да изплатим възнаграждение на членовете на ОИК – Кресна,
съгласно изпратените протоколи за проведено заседание на 14 март
2022 г. във връзка с приемане на становище относно възобновяване
на административно дело на Административен съд – Благоевград,
във връзка с постъпила жалба от лице против решение на ОИК –
Кресна, съгласно Определение на Административен съд –
Благоевград, както и определяне на процесуални представители във
връзка с възобновяване на административното дело и запознаване
със съдържанието на писма и материали, получени по електронната
поща на ОИК – Кресна.
Приложен е протокол, има изготвен контролен лист и
счетоводна справка от счетоводството на Централната избирателна
комисия.
Общата сума за участие в заседанието на председател,
заместник-председател, секретар и 6 членове е 746,13 лв. с
осигурителните вноски.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
поисканото възнаграждение от ОИК – Кресна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване за одобряване възнаграждението на ОИК – Кресна.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева); против – няма.
Продължаваме с последна – четвърта точка от дневния ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Във връзка с организиране на
кореспонденция помолих администрацията да направи папка
„Международна дейност“, в която ще видите три подпапки: A-WEB;
Just Citizenchip; АСЕЕЕО. След като минат през дневния ред,
писмата ще бъдат архивирани там, за да имат проследяемост.
Днес ще Ви докладвам писмо с вх. № ЦИК-0725/18.03.2022 г., което е пристигнало от Централната комисия на
Румъния. Отнася се до Механизма за сътрудничество. Комисията е
обявила желание да посрещне експерти в следните области: „Нови
технологии и киберсигурност при изборите“, „Борба с електронните
заплахи и защита на електоралната инфраструктура“ и „Контрол на
политическата онлайн реклама“.
Редът е следният: някой експерт заявява желание да посети
Румъния за определено време. Полагат му се дневни и пътни
разноски, които се изплащат от Европейската комисия по този
механизъм, като на място заявява програма, съгласувана с
Централната комисия. Докладвам Ви това писмо за сведение и
запознаване в смисъл какъв е редът по посрещането на експерти, ако
се нуждаем от такава външна експертна помощ.
По същия механизъм, но вече в подгрупата, която се
занимава с електронно гласуване до утре трябва да потвърдим дали
желаем или не желаем да бъдем домакини на срещата на тази
подгрупа. Докладвал съм Ви това писмо – вх. № ЦИК-07-617/14.03.2022 г. За да се организира първата среща на подгрупата в
хибриден формат, е необходимо до 18 март, тоест до утре да заявим
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дали бихме могли да бъдем домакини. Търси се домакин на такава
среща. Ако не възразите, ще напишем с едно изречение, че във
връзка с преместването на офисите ни не можем да бъдем домакини.
Може и да не отговаряме, което ще се приеме за мълчалив отказ.
Това е подгрупата за електронно гласуване, която е доброволна и в
която заявихме желание да се участва. Там дефиницията е много поголяма и ще се работят някакви текстово. Бих искал да има достъп
до тези текстове и евентуално, ако има онлайн срещи, да съм в
течение на това какво се работи по страницата. Очевидно е, че няма
някакво голямо развитие. Писмото е в оригинал и в превод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
нека колегите да се запознаят и ще продължите с Вашия доклад.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Писмото е кратко, искат до 18 март
да се заяви евентуално домакинство, каквото ние не можем да
осигурим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
продължете с Вашия доклад.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Приемам, че няма да пишем
отговор, с което на практика те ще разберат, че не можем да поемем
такава отговорност.
Другият доклад, който може да видите в днешна папка е
проектът – това е госпожа Камила Мендес с вх. № ЦИК-07-173/04.03.2022 г., като днес е върнат преводът. За трети път се иска
достъп до резултати от различни избори. Последното искане е
за данните от президентските.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
това, което докладвате в момента е в папка от предходно заседание
ли е?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Това е писмо, с което ни питат
може ли да има достъп до резултати от изборите от 2001 г.
Единственото, което съм подготвил, е в моя папка „2001 –
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парламентарни и президентски избори“. Пита ни госпожа Камила
Мендес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
предлагам, ако докладът няма някаква спешност, да остане за
следващо заседание, за да бъде окомплектована преписката. Търсим
в пет папки и губим време.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Оттеглям този доклад за следващо
заседание, с което изчерпвам докладите за днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – господин Баханов.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия е
постъпило писмо с вх. № ЕП-04-02-1/16.03.2022 г. от 01 РУ на
СДВР, с което ни молят във връзка с преписка по описа на същото за
престъпление по чл. 168, ал. 2 от НК и на основание чл. 159 от НПК
да им бъде предоставен точен адрес на избирателна секция № 005 –
Район „Оборище“ и избирателна секция № 006 – Район „Слатина“
при Двадесет и четвърти многомандатен избирателен район при
провеждане на изборите за Европейски парламент на 26.06.2019 г. и
да се изпрати на посочения адрес.
Подготвил съм писмо, с което им отговаряме, че във връзка с
Ваше писмо Ви уведомяваме, че съгласно Раздел II, чл. 8, ал. 2 от
Изборния кодекс кметът на общината образува със заповед
избирателните секции на територията на общината не по-късно от 50
дни преди изборния ден и утвърждава тяхната номерация и адрес.
Това е моето предложение, ако има други, изразете ги и да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения във връзка с доклада на господин Баханов?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка
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Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова).
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
вторник, 22 март 2022 г. от 10,30 ч.
Припомням, че следобед от 14,30 ч. имаме работна група с IT
експертите.
(Закрито в 11,50 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

