ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 180
На 28 март 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Машинно гласуване.
Докладват: Емил Войнов и Гергана Стоянова
2. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Севинч Солакова,
Росица Матева, Димитър Димитров, Елка
Стоянова, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева,
Гергана Стоянова, Красимир Ципов
3. Доклади относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладва: Елка Стоянова
4. Доклади по ЗДОИ.
Докладват:

Гергана

Стоянова

и

Димитър

Димитров
5. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
6. Разни.
Докладва: Димитър Димитров.
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Гергана Стоянова, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.

2
ОТСЪСТВАХА: Георги Баханов и Цветанка Георгиева.
Заседанието бе открито в 10,55 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова
избирателна комисия.
*

–

председател

*

на

Централната

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Дванадесет членове сме в залата – имаме кворум за
провеждане на заседание.
В отпуск са колегите Баханов и Георгиева.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчици – господин Войнов и
госпожа Гергана Стоянова.
2. Доклади по административни преписки с докладчици –
госпожа Солакова, госпожа Матева, господин Димитров, госпожа
Елка Стоянова, господин Георгиев, госпожа Стойчева, госпожа
Гергана Стоянова и господин Ципов.
3. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК – докладчик госпожа Елка Стоянова.
4. Доклади по ЗДОИ – докладчик госпожа Гергана Стоянова.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
6. Разни с докладчик господин Димитров.
Имате ли предложения за допълване на дневния ред? Няма.
Моля, режим на гласуване на дневния ред, като в точка втора
добавям и мои доклади.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
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Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-0090/23.03.2022 г. от „Информационно обслужване“ АД, като с него ни
изпращат

поискания

от

нас

договор,

сключен

между

„Информационно обслужване“ АД и Смартматик.
Ще припомня, че на предишното заседание обсъдихме
подписването
на
Приемо-предавателния
протокол
между
Централната избирателна комисия и Смартматик, като проблемът
беше, че в него е цитиран текст от договор между „Информационно
обслужване“ АД и Смартматик, с който не разполагаме.
В изпратения договор текстът на чл. 2, т. 2.1., подточка 3,
който е цитиран в Приемо-предавателния протокол, гласи, че цената
на услугата по предаване на знания ще бъде платена на Смартматик
от „Информационно обслужване“ АД след подписване на протокола
за приемане на услугите между Смартматик и Централната
избирателна комисия.
Смятам, че вече няма пречка да подпишем Приемопредавателния протокол, като предлагам, тъй като е подписан
електронно, да бъде подписан електронно от страна на Централната
избирателна комисия от председателя Камелия Нейкова и от мен,
като отговорен за машинното гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по предложението на господин Войнов, или друго
предложение? Няма.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия
Стойчева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев, Севинч
Солакова)
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-06-6-6/23.03.2022 г. от Министерството на отбраната в
отговор на наше писмо относно извършване на оглед на обект бивша
ремонтно-изпитвателна база, намираща се в районна на Четвърти
километър – обект, който ни беше предложен като вариант за склад
на машините за гласуване.
От Министерството на отбраната ни уведомяват, че
директорът на Института по отбрана е изразил отрицателно
становище по искането ни, защото сградата не е с отпаднала
необходимост за Института и не е обект на Решение № 775 на
Министерския съвет, което касае определянето на условията и реда
за съхранение на устройствата за машинно гласуване.
Според Министерството на отбраната сградата осигурява
необходимата

инфраструктура

за

развитие

на

лабораторната

изследователска изпитвателна база на Института по отбрана.
От писмото е очевидно, че тази сграда няма да може да се
използва за склад на машините за гласуване, затова според мен още
по-належаща е срещата с министър-председателя, която официално
поискахме на предходното заседание, за да обсъдим въпроса с
намиране на склад за машините за гласуване.
Предлагам това писмо да остане за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, смятам, че
това писмо трябва да бъде препратено на министър-председателя и
на министъра на финансите, до които отправихме писмо за среща и
едната част от поставените въпроси беше именно тази. Тъй като в
петък единият от заместник-министрите на отбраната се обади точно
във връзка с този въпрос – че имотът не може да бъде използван за
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други нужди, или да му се промени предназначението именно с
мотивите, изложени и в писмото.
Имат готовност, ако Централната избирателна комисия
прецени, да проведем среща за други възможности, свързани с
имоти на Министерството на отбраната, но аз смятам, че, първо,
трябва да се проведе срещата с министър-председателя и министъра
на финансите. Тя може да бъде съвместно и с Министерството на
отбраната, а не самостоятелно да се лутаме и да търсим имоти.
Мисля, че държавата трябва да бъде малко по-ангажирана в този
процес.
Предлагам Ви да гласуваме да бъде изпратено това писмо и
препратено към министър-председателя и министъра на финансите
във връзка с предходното наше писмо с предложение за съвместна
среща.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в моя папка, в подпапка с
номер ЦИК-09-85 се намират документи към докладна записка от
директор на дирекция „Администрация“ и приложени към нея
документи, изготвени във връзка с процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „Застраховане на СУЕМГ“. В
момента Ви го докладвам за запознаване.
Моля да прегледате документацията, тъй като е обемна, и на
работна група да се обсъдят параметрите, които са предложени по
така подготвената документация, за стартирането на процедура по
възлагане на обществена поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
продължаваме с

НЕЙКОВА:

Колеги,
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точка втора от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Ще Ви докладвам за сведение вх. № ЦИК-02-30/28.03.2022 г.
– писмо от председателя на Народното събрание, във връзка с
преместването на Централната избирателна комисия на етаж
междинен, с което ни информират, че в периода от 1 до 4 април
2022 г. ще се затворят за ремонт заседателните зали на първи и
втори етаж в източното крило на сградата, а помещенията на
Пресклуба и Пресцентъра на партерния етаж допълнително ще бъдат
обособени в заседателни зали за комисиите на Народното събрание.
Молят ни в срок до 31 март да предприемем действия за
освобождаване на ползваните от Централната избирателна комисия
помещения на Пресклуба, Пресцентъра и залата, в която в момента
заседаваме, като дирекция „Управление на собствеността“ ще
съдейства за преместването.
Мисля, че са предприети действия по преместването
конкретно за Пресклуба и Пресцентъра, а залата ще освободим при
първа възможност, когато ни е готова зала № 42. Надявам се това да
стане в този период.
Докладвам Ви вх. № ЧМИ-04-02-10/17.03.2022 г. – писмо от
Районна прокуратура – Благоевград, ТО „Разлог“, с което ни
уведомяват, че на 15 март с Постановление на прокурор при Районна
прокуратура – Благоевград, ТО – град Разлог, е образувано
досъдебно производство за престъпление по чл. 168, ал. 1 от НК и ни
уведомяват, че при необходимост ще бъдем призовавани на посочен
от нас адрес в страната за провеждане на действия по разследването.
Адресирано е до цялата Централна избирателна комисия и към него
е приложено нашето изходящо писмо, което сме изпратили до
административния ръководител на Районна прокуратура –
Благоевград, за лицата, гласували в нарушение на Изборния кодекс.
Докладвам Ви го за сведение.
Следващ докладчик – госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ

СОЛАКОВА:

Благодаря.

Уважаеми

колеги,

докладвам Ви вх. № ЦИК-99-45/24.03.2022 г. Получена е фактура за
извършени преводи през месеците февруари и март до днес.
Приложена е справка за преводи по договор с „Диалог плюс“ ООД
за месец февруари и месец март 2021 г. от администрацията на
Централната избирателна комисия. Докладвам Ви го за запознаване.
След представяне на становище по изпълнението на договора, както
и докладна записка относно поемането на задължението, ще Ви го
представя за одобрение.
Докладна записка – вх. № ЦИК-09-89/25.03.2022 г., за
извършване на промяна по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2022 г. и уведомяване на министъра на финансите. Тази
промяна в бюджета се прави по одобрени от Централната
избирателна комисия искания за изплащане на възнаграждения на
ОИК за заседания и дежурства и касае сумата в размер на 74 209 лв.,
като това е сумата на изплатените средства към общините към
25 март 2022 г.
Предлагам

да

одобрим

корекцията

по

бюджета

на

Централната избирателна комисия и да упълномощим председателя
да утвърди тази корекция, за което да уведомим министъра на
финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка –
вх. № ЦИК-09-90/25.03.2022 г., е за сторниране на обороти по сметка
на Централната избирателна комисия за сумата 200 лв., която
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представлява присъден адвокатски хонорар по дела, посочени в
докладната записка.
Предлагам да изпратим писмо до Министерството на
финансите, дирекция „Държавно съкровище“ с копие до дирекция
„Държавни разходи“ за сторниране на оборотите на Централната
избирателна комисия със сумата, представляваща възстановена сума
поради присъден адвокатски хонорар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – (Росица
Матева)
Госпожо Матева, заповядайте за отрицателен вот.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, гласувах „против“,
тъй като считам, че такива докладни записки не следва да бъдат
изготвяни само от главен счетоводител и от директор дирекция
„Администрация“. Според мен в изготвянето трябва да бъде
включен и юрист с оглед факта, че в момента е записано, че
възстановената сума е присъдена за адвокатски хонорар, при това с
правописна грешка, а сумата е присъдена за юрисконсултско
възнаграждение.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В следващата докладна записка – вх.
№ ЦИК-09-87/22.03.2022 г., е представен проект на доклад и
попълнен въпросник за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 2021 г. и електронното му изпращане в
Министерството на финансите.
Колеги, тъй като изисква време да се запознаем с доклада и с
въпросника, предлагам на работно заседание да обсъдим така
представените проекти.
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По отношение на писмото от председателя на ОИК – Котел,
което Ви докладвах, постъпило по електронната поща, сме
уведомени, че на техническото лице, което е обслужвало машините
в частичните избори, е изплатено възнаграждение, като са
приспаднати осигуровки и данък.
След запознаване с писмо – вх. № ЧМИ-15-22/16.02.2022 г.,
се установява, че от общинската администрация правилно е
начислено възнаграждението. Докладвам Ви го да остане за
сведение без последствие – вх. МИ-15-95/18.03.2022 г. Докладвала
съм го в заседанието на 22 март и може би е в папката от 22 март.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо с вх.
№ ЦИК-08-6/22.03.2022 г. от Българската телеграфна агенция, с
което ни уведомяват, че считано от 13 март Българската телеграфна
агенция има актуализирана тарифа за предоставяне на платени
информационни продукти и спрямо тази актуализация услугата
„Електронен пресклипинг“ вече не се предлага.
Припомням, че в предходни заседания председателят на
Централната избирателна комисия докладва, че е изтекъл срокът на
договора между Централната избирателна комисия и Българската
телеграфна агенция, по силата на който ние получавахме ежедневна
информация.
В тази връзка в момента Българската телеграфна агенция ни
информира, че офертата, изпратена на Централната избирателна
комисия на 11 март за продължаване на абонамент за електронен
пресклипинг не е актуална и следва да не се има предвид.
Предлагат ни нова услуга под наименованието „Тематичен
архив“, която представлява проследяване на тема по тематичния
архив на БТА и в приложение се прилага самото предложение за
тази услуга.
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Колеги, предлагам Ви да възложа на двамата служители на
ЦИК „Връзки с обществеността“ да извършат проучване и да ни
предложат да ползваме ли услугата, предложена от БТА „Тематичен
архив“; как би могла да се използва тя; ще получаваме ли ежедневна
информация за нея или не, като обръщам внимание, че ценовата
оферта включва цена за един месец. Предоставяне на онлайн
услугата „Тематичен архив“ е 600 лв. без ДДС и описанието е, че
„Тематичен архив“ представлява проследяване на тема от архива на
БТА, който архивира и обработва информация от двете емисии на
БТА – „Вътрешни новини“ и „Икономически новини“, печатни
медии, регионални медии и онлайн медии.
Информацията се получава ежедневно в реално време по
имейл към 14,00 ч., към 17,00 ч. и към 24,00 ч.
Въпреки всичко, предлагам да възложим на двете служителки
да извършат проучване на тази услуга, както и на възможни други
източници на услуга „Пресклипинг“ и да направят предложение кой
от възможните варианти да използва Централната избирателна
комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Госпожо Матева, ще им възложите с резолюция да направят
проверка.
РОСИЦА МАТЕВА: Докладвам Ви писмо с вх. № МИ-232/22.03.2022 г. от Държавна агенция „Национална сигурност“.
Писмото е изпратено до ОИК – Провадия, с копие до председателя
на Централната избирателна комисия. С него се изпраща
информация относно длъжностно лице, заемащо изборна позиция в
противоречие на чл. 41 от ЗМСМА и е приложена справка за
придобити данни за участие на кмета на град Провадия в дружество,
извършващо търговска дейност по смисъла на Търговския закон,
което е в противоречие на чл. 41 от ЗМСМА.
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Тъй като ние сме в копие, в момента Ви го докладвам само за
сведение и запознаване и Ви информирам, че ОИК – Провадия, има
насрочено заседание за днес, 28 март 2022 г., от 17,00 ч.
Предполагам, че на това заседание ще се разглежда тази преписка,
като допълнително би трябвало да получим информация от ОИК –
Провадия, за предприетите действия. Това са докладите ми в тази
точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
ДИМИТЪР

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Председател.
В папката ми има отговор на писмо, което съм докладвал, от
господин Константин-Флорлин Митулецу-Буйка, председател на
постоянния Избирателен орган на Румъния.
В писмото ни се предлага да вземем участие в създаването на
официална Асоциация на Европейския съюз за сътрудничество по
въпросите на изборите.
Съдържанието на писмото е точно такова – потвърждаваме
готовност да участваме. Те какви усилия ще направят е друг въпрос.
Писмото е преведено. Организацията е напълно нова.
В писмото изразяваме готовност да участваме, а дали ще
участваме, ще видим, когато ни поканят да участваме – вх. № ЦИК07-26/22.03.2022 г. Преводът ще бъде „потвърждаваме готовност“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с предложението на колегата Димитров – да върнем отговор на
колегите от постоянния Избирателен орган на Румъния, че имаме
готовност да обсъдим документацията, когато бъде разработена, за
създаването на тази официална асоциация на Европейския съюз –
поне така е записано тук, за сътрудничество по въпросите на
изборите, след като се запознаем с документите по учредяването на
такава – отговорът да бъде в този смисъл.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,);
против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Ще Ви докладвам писмо, което още
е в чернова, до „Информационно обслужване“ АД.
Моля да го погледнете, тъй като се отнася до обсъждането на
нашия анализ за проведените избори. Може би търпи редакция,
хубаво е да се погледне.
Бях написал чернова, която оставих да се гледа в ден, в който
бяха в отпуск – петък, по повод подготвянето на анализ на изборите.
Черновата беше в предходна моя папка. Ако е необходимо, ще
изтегля доклада си, за да го обсъдим на работно заседание, след
което ще го формулираме като писмо.
Колеги, оттеглям проекта, докато не се обсъди на работно
заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
в тази точка – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, в общ доклад Ви докладвам
четири преписки с входящи номера, както следва: МИ-09-517; МИ09-516; МИ-09-514; ЧМИ-09-14. Докладвам ги общо, защото това са
постановления от районни прокуратури: Районна прокуратура –
Враца, Софийска районна прокуратура, Районно прокуратура –
Силистра, ТО – Дулово, два броя. Това са постановления за
прекратяване на образувани досъдебни производства
престъпления по чл. 168, ал. 1 от Изборния кодекс.

за

Приключват с прекратяване, тъй като разследващите органи
приемат, че от субективна страна не е осъществено деянието.
Предлагам да погледнете тези постановления и да подложим
на гласуване те да не бъдат обжалвани, тъй като на практика нямаме
основание, на което да готвим жалба.
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Моето предложение е да останат за сведение и запознаване и
да не бъдат обжалвани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,);
против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Продължавам с докладите в тази точка.
Докладвам Ви вх. № НС-04-22-55 – писмо от Пето РУ при СДВР.
Тъй като касае запитване по отношение на едно лице – искат се
данни във връзка с образувано досъдебно производство, съм
подготвила проект на писмо с проектен номер 2869.
Изпращаме го на ГД ГРАО, тъй като запитването е по
отношение на две лица за избори, проведени в период от време назад
във времето, така че директно го препращаме на ГД ГРАО.
Моля да подложим на гласуване проекта.
Госпожо Председател, тъй като сега установих, че и при
други колеги има преписки, подобни на тази, която току-що
докладвах, а при мен има и още една, която съдържа същата
фактическа рамка, моля да отложа доклада по тези две преписки за
малко по-късно, като ще обсъдя с колегите как да процедираме – да
направим общ отговор, или да се пристъпи към друг начин на
отговор. Засега оттеглям доклада. Моля да го разгледаме малко покъсно в днешно заседание.
Докладвам следващата преписка – вх. № НС-04-02-54, която е
отново от РУ – Златоград. Във връзка с образувана преписка в РУ –
Златоград, възложена с разпореждане на Районна прокуратура –
Смолян, са ни отправени няколко въпроса, на които Централната
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избирателна комисия трябва да отговори, като особеността тук е, че
се касае за секция в чужбина – № 168, в Гърция.
В моя папка от днешна дата е качен проект на отговор. Моля
да го погледнете – касае изборите от 4 април, и писмото от
прокуратурата е в папка от предходно заседание. В днешна папка е
проекта на отговор 2870.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: По текста на
проекта на писмо бяха направени корекции.
Госпожо Стоянова?
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря, отразила съм корекциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
Следващ докладчик – колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам Ви проект на писмо с
проектен номер 2877. Писмото е до разследващ полицай от ОД на
МВР – Ямбол, относно запитване за член на кандидатска листа на
изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Моля да го погледнете. Писмото е с вх. № НС-04-0256/21.03.2022 г. След извършена справка, предлагам да отговорим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
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ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Следващият доклад е писмо с вх.
№ ЕП-09-3/23.03.2022 г. – постановление за прекратяване на
досъдебно

производство

от

прокурор

В.

от

Софийска

районна прокуратура.
Предлагам да приемем постановлението за сведение и да не
го обжалваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложния? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Последният ми доклад в тази точка
е докладна записка от директора на дирекция „Администрация“ –
становище, което и аз споделям, във връзка с писмо с вх. № ЦИК-0083/14.03.2022 г. от А1, с което вече Ви бях запознал.
Предлагам да споделим становището, че не е необходимо да
бъдат предприети действия във връзка с предложението.
Докладвам Ви го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия са постъпили писма от Комисията за защита на личните
данни с вх. №№: ПВР/НС-23-5; ПВР-23-6; НС-23-8; НС-23-9; НС-2310 и НС-23-11, които са във връзка с подадени в Комисията за
защита на личните данни жалби за злоупотреба с лични данни в
изборния процес от Централната избирателна комисия с цел
изясняване на случаите от правна и фактическа страна – се изисква
да предостави заверени копия на съответните страници от списъка
на лицата, подкрепящи регистрацията на съответните политически

16
субекти за участие в произведените избори за президент и
вицепрезидент или за Народно събрание, или и в двата избора в
зависимост от различните случаи.
В тази връзка в папка с моите инициали има подпапка
„КЗЛД“, където са качени проектите на писма по всяка една
преписка с приложени копия от съответната страница на списъка на
избиратели, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за
участие в съответния вид избор, като данните на останалите лица,
подкрепящи регистрацията, са заличени.
Единствено по преписката с вх. № ПВР-23-6/21.03.2022 г. на
Комисията за защита на личните данни изрично е посочено, че
съответното име, подало жалбата, е отразено само в списъка на
електронен носител на посочената страница и ред, без да се съдържа
в хартиената подписка.
Ако нямате някакви възражения по текстовете на отделните
писма, моля да ги гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения? Няма.
Моля, режим на гласуване на всички писма, тъй като са
еднотипни – касаят различни жалбоподатели.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, моля да погледнете в папката
на колегата Георгиева, където е качено писмото, което вече беше
съгласувано и изпратено до кмета на община Девня, във връзка с
отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни
книжа и материали от предходни избори, с цел прибиране на
книжата и материалите от произвеждането на местния референдум в
село Падина.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване за последващо одобрение на писмото, което
беше предоставено на вниманието на всички колеги в петък.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви писмо, получено в
Централната избирателна комисия, с вх. № НС-04-02-50, изпратено
от Второ РУ на МВР – Благоевград, със запитване за едно лице дали
е било регистрирано като застъпник, или е член на секционна и
подвижна секционна избирателна комисия в изборите през месец
април, през месец юли и през месец ноември 2021 г.
Във връзка със запитването уточних с главния инспектор,
изпратил писмото, дали лицето е било член на секционна или
подвижна секционна избирателна комисия, за кои общини ги
интересува тази информация с оглед това, че на територията на
страната са много. Беше уточнено от главния инспектор, че става
въпрос за община Благоевград и община Симитли.
В тази връзка в моя папка съм подготвила две писма – до
„Информационно обслужване“ АД, с копие до Второ РУ във връзка
с информацията дали лицето е било регистрирано като застъпник.
Ще има корекция в това писмо – виждам, че предходният текст е
останал вътре, тоест запитването е да бъде проверено дали това лице
е било регистрирано само като застъпник.
Другото писмо, което Ви предлагам, е до съответните
общини, за да бъде проверено лицето дали е било регистрирано като
член на подвижна секционна избирателна комисия в община
Благоевград и община Симитли, като за този резултат бъде
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уведомено Районното управление и Централната избирателна
комисия.
Моля да погледнете проектите на писмата, които са в моя
папка, с проектни номера 2874 и 2875.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с писмото, което сме получили от МВР, подлагам на гласуване да
изпратим писмо до „Информационно обслужване“ АД, с което да ни
предоставят необходимата информация.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – 1 (Любомир Георгиев).
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Докладвам Ви за сведение писмо от
ОИК – Разлог, получено по електронната поща, със запитване
относно издадените и изпратени към тях удостоверения на
назначените членове на ОИК – вх. № МИ-15-99/22.03.2022 г. Беше
извършена проверка от Деловодството, междувременно и по
телефона са се свързали с нас с питане относно пратката с техните
удостоверения. Проверено беше по документацията с изпратената
пощенска пратка. Информацията им е върната на ОИК както по
имейл, така и при обаждането по телефона. Изпратени са всички
удостоверения и са доставени на място. Установи се, че има липса на
синхрон на информация вътре в ОИК, така че вече разполагат с
всичката информация и със съответните удостоверения, затова го
докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Ципов, след което ще направим почивка.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0402-58/25.03.2022 г. – писмо от Пето РУ на СДВР. Във връзка с
водено разследване по досъдебно производство под съответния

19
номер ни молят да предоставим информация относно това дали
лицето И. Г. със съответното ЕГН е бил или е народен
представител, кога и в какъв период. С оглед на това в моя папка от
днес ще видите проект на писмо до „Информационно обслужване“
АД да ни предоставят информация дали лицето е било народен
представител и за какъв период.
Госпожо Председател, моля да подложите на гласуване
проекта на писмо до „Информационно обслужване“ АД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-1598/22.03.2022 г., с което ОИК – Криводол, ни изпраща Решение
№ 178-МИ/18.03.2022 г. за предсрочно прекратяване пълномощията
на общински съветник и обявяване за избран следващият в листата
кандидат за общински съветник от листата на коалиция „БСП за
България“.
С решението се констатира предсрочно прекратяване на
пълномощията

на

общинския

съветник

И.

Г.

И.

със

съответното ЕГН и се обявява за избран общински съветник
госпожа С. Б. със съответното ЕГН и се издава съответното
удостоверение.
Докладвам Ви също така вх. № НС-04-03-3/25.03.2022 г. –
писмо от ГД ГРАО към МРРБ, с което ни отговарят на наше
запитване относно това дали две лица със съответните ЕГН-та са
гласували през последните пет години, по какъв адрес са били
вписани в избирателните списъци.
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С отговора ни уведомяват, че двете лица са с постоянен и
настоящ адрес, едното на територията на Район „Искър“, Столична
община, а другото лице – на територията на община Кирково в
Кърджали. С оглед на това разследващият полицай от Осмо РУ на
СД на МВР да поиска необходимата информация от Столична
община и от община Кирково. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, в точката
по административни преписки имате ли други доклади? Няма.
Прекъсвам заседанието до 12,30 ч.
(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАМЕЛИЯ

НЕЙКОВА:

Продължава

заседанието на Централната избирателна комисия.
Продължаваме с доклади по точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ЗДОИ.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, в тази точка Ви докладвам
получено в Централната избирателна комисия решение по
административно дело № 11852/2021 г. на Административен съд –
София-град, с вх. № НС-08-4.
Припомням, това решение е постановено по подадена жалба
от Сдружение „Музикаутор“ срещу Решение № 771/21.10.2021 г. на
Централната избирателна комисия, което беше постановено по тяхно
заявление за предоставяне достъп до обществена информация, което
заявление ние оставихме без разглеждане, тъй като счетохме, че
изисканата информация не представлява по смисъла на легалната
дефиниция обществена информация.
С постановеното съдебно решение съдът е отменил по
жалбата на Сдружение „Музикаутор“ нашето решение и е изпратил
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преписката

на

Централната

избирателна

комисия

за

ново

произнасяне по заявлението на Сдружение „Музикаутор“.
Докладвам Ви преписката за сведение и във връзка с това
съдебно решение Ви предлагам да бъде възобновена работата на
комисията, която, припомням, беше назначена с протоколно
решение от 15 октомври 2021 г. в състав: Гергана Стоянова, Г. М.
и М.

Р.

с

цел

подготовка

на

документацията и предлагане на Централната избирателна комисия
на действията, които следва да бъдат предприети.
Предлагам с протоколно решение да бъде възобновена
дейността и работата на комисията, която да подготви необходимата
документация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания във връзка с направения доклад? Ако няма други
предложения освен това на докладчика – да се определи комисия в
този състав, която да подготви необходимите документи.
Моля, режим на гласуване за определяне на комисия в
посочения състав от докладчика.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова)
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, в тази точка
докладвам искане от Гражданска платформа, по-точно от адвокат
П. С., който се интересува докъде е стигнало изпълнението
на проекта за дистанционно електронно гласуване, в частност
докъде е стигнало изпълнението на пътната карта.
Погледнах отново пътната карта, за да я възстановя.
Предлагам да му отговорим, че сме на етап, в който сме обновили
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състава на специализираното звено и сме изпратили становище по
техническия проект. В момента Ви го съобщавам за сведение.
Ще подготвя отговор, ако той не се приеме от залата, ще
напишем друг. В главата ми стои идеята да ги уведомим, че имаме
специализирано звено и становище по техническия проект. Нямаме
отговор от ДАЕУ на това наше становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колега Димитров,
не разбрах това искане по ЗДОИ ли е, или просто запитване? Ако е
по Закона за достъп до обществена информация, смятам, че не
можем в един случай да имаме един подход, в друг – друг.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Вх. № ЦИК-16-1/02.03.2022 г. По
първа точка Ви съобщих скелета на отговора. Засега Ви го
докладвам за сведение. Ще трябва да обсъдим на работно заседание
какво би било съдържанието на отговора, имаме срок.
Може да гласуваме създаването на комисия, която да обсъди
казуса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
със заявлението за предоставяне на информация по ЗДОИ господин
Димитров предложи да се състави комисия в състав: господин
Димитров, господин Георгиев и от администрацията юрисконсулт
И. В.,
която
да
запознае
Централната
избирателна
комисия със съдържанието

и

да

се

прецени

дали

се

иска

информация, която се предоставя по реда на ЗДОИ. Към момента не
мога да преценя, за да вземем окончателно решение по това
заявление.
Има ли други предложения за състава на комисията?
Ако няма, моля, режим на гласуване, да се определи
комисията, която да разгледа заявлението и да предостави на ЦИК
резултата от своята работа.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2 (Ерхан Чаушев,
Севинч Солакова)
Връщаме се на трета точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви преписка с вх.
№ МИ-27-46 – искане за изплащане на възнаграждения за проведени
заседания на ОИК – Дулово.
Исканата сума е на стойност 2 452,52 лв. за проведени
заседания и дадени дежурства. Приложена е справка и контролен
лист за извършен предварителен контрол от финансовия контрольор.
Считам, че няма документални или правни пречки да се
изплати исканото възнаграждение, поради което, моля да подложим
на гласуване да изплатим на ОИК – Дулово, област Силистра сумата
в размер на 2 452,52 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по този доклад?
Моля, процедура по гласуване за одобряване изплащането на
възнаграждение на ОИК – Дулово, за проведени заседания и дадени
дежурства.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам следваща преписка – вх.
№ МИ-27-62/22.03.2022 г. от ОИК – Никопол, с което ни
уведомяват, че са провели заседание по повод необходимост от
извършване на действия по осигуряване на информация за
Специализираната прокуратура. Заседанието е проведено на 18 март
тази година. Присъствали са 10 членове.

24
Има

приложена

счетоводна

справка

за

проведеното

заседание, както и контролен лист за поемане на разхода.
Приложени

са

и

всички

документи,

включително

кореспонденцията с държавните органи, както и протокола от
заседанието.
Предлагам да бъде изплатена сумата на ОИК – Никопол, в
размер на 825,93 лв. за проведеното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
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, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
призовка с вх. № МИ-08-11-1/24.03.2022 г., изпратена от Софийски
районен съд по дело № 4712/2020 г.
С призовката ни се връчва Решение № 20011966/10.02.2022 г.
по административно наказателното дело, което Ви казах. С това
решение се потвърждава обжалваното Решение № 1777МИ/25.02.2020 г. на Централната избирателна комисия относно
налагане на имуществена санкция на „Пик Нюз“ ЕООД, като е
осъдено „Пик Нюз“ ЕООД да заплати 80 лв. разноски по делото за
юрисконсултско възнаграждение. Докладвам Ви го за сведение и ще
възложа на юрисконсултите да предприемат действия по
снабдяването на Централната избирателна комисия с изпълнителен
лист за събиране на присъдената сума.
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Докладвам

Ви

писмо-покана

с

вх.

№

НС-20-271-

1/25.03.2022 г. от „Музикаутор“ във връзка с решението, което
докладва

колегата

Стоянова.

С

това

решение

Централната

избирателна комисия е осъдена да заплати сумата от 110 лв.
разноски на „Музикаутор“ и с тази покана се кани Централната
избирателна комисия да извърши доброволно плащане, като се
представя копие от изпълнителен лист, издаден по адм. дело
11852/2021 г. по описа на Административен съд – София-град,
издаден на 21 март 2022 г.; представено е копие от изпълнителния
лист към поканата и се кани Централната избирателна комисия в 7дневен срок от получаването да изплати сумата по посочена в
поканата банкова сметка.
Колеги, предлагам

да

бъде

изпратено

писмо

до

„Музикаутор“, с което да им бъде указано, че плащането на сумата
ще бъде извършено след представяне на оригинален изпълнителен
лист в Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов);
против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, представям Ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-81/18.03.2022 г. Моля да се запознаете с
нея.
Във връзка с обстоятелството, че има издадени актове за
установяване на административни нарушения, като в случая
конкретно
е
посочен
акт,
съставен
срещу
А.
Д., който не е връчен на лицето – направен е опит да

Ч.
се

връчи в Централната избирателна комисия; изпратен е в Район
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„Овча купел“, който е районът по постоянен адрес на лицето и
отново не е осъществено връчването му.
По тази

причина

администрацията

предлага да бъде

извършено връчването по реда на чл. 496а от Изборния кодекс,
който предвижда, че когато лицето не може да бъде намерено по
постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва
чрез поставяне на съобщение за съставяне на акта на интернет
страницата на съответния орган. В този случай актът се смята за
връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставяне на
съобщението.
Първоначално смятах, че е достатъчно да публикуваме
съобщение за съставяне на акта на нашата интернет страница в
рубриката „Съобщения“. С оглед обаче обстоятелството, че при
публикуване на следващи съобщения, няма да бъде възможно
търсенето на това съобщение и с оглед факта, че все още не е
изпълнено протоколното решение на Централната избирателна
комисия – когато се извършва търсене на интернет страницата на
Централната избирателна комисия по ключова дума, да се търси не
само в публикуваните решения, а във всички рубрики на интернет
страницата, Ви предлагам да обособим отделна секция на
страницата на ЦИК. Предлагам, където е състав, пресцентър,
заседания и така нататък, като тази секция бъде озаглавена
„Съобщения за съставяне на АУАН по чл. 496а“ и вече в тази секция
да бъде публикувано съобщение за съставения АУАН № 6АПВР/НС от 26 януари 2022 г.; да бъде публикувано съобщението и
след изтичане на 7-дневния срок от публикуването да бъде отразено
в акта съобщаването на самия АУАН.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с предложението, направено от госпожа Матева, има ли други
предложения – да се създаде такава секция на сайта на Централната
избирателна комисия, в която да се публикуват съобщенията за
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съставяне

на

актове

за

установяване

на

административни

нарушения, които не сме могли да връчим по друг начин?
В конкретния случай не съм сигурна дали е единственият, но
по-скоро е – лицето е поканено да се състави в негово присъствие, не
се е явило и не е било възможно връчването чрез посещение на
адрес, за което си имаме и съответните доказателства.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, последно, тъй като виждам, че
не е актуализирана информацията в текущи дела във ВАС от
юрисконсултите,

Ви

административен

съд

информирам,
са

образувани

че

във

Върховния

административно

дело

№ 2854/2022 г. по жалба на Централната избирателна комисия
срещу решение по административно дело № 158/2021 г. на
Административен съд – Благоевград, и адм. дело № 2865/2022 г. по
жалба на Централната избирателна комисия срещу решение по адм.
дело № 473/2022 г. на Административен съд – Пловдив. Това са
моите доклади.
Колеги, тъй като пропуснах, предлагам към докладната
относно публикуването на интернет страницата, таблото за
обявления да бъде поставено пред стаята на Деловодството, която
сега вече е № 46.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
допълним предложението за съставяне на секция на страницата на
Централната избирателна комисия – да има и табло, разположено
пред Деловодството.
Връщаме се към втора точка от дневния ред.
Госпожо Солакова, заповядайте.
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СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви докладна
записка с вх. № ЦИК-09-88/24.03.2022 г. В изпълнение на указания
на министъра на финансите, получени в Централната избирателна
комисия с вх. № ЦИК-04-17/18.03.2022 г., БЮ-1 от 18 март на
Министерството на финансите.
На 25 март тази година първостепенните разпоредители с
бюджет трябваше да представят информация за бюджетната
прогноза за периода 2023 – 2025 г., както и за разпределението на
бюджетните средства за 2022 г. В тази връзка към докладната
записка, както виждате, са изготвени всички необходими документи
по макетите съобразно указанията от главния счетоводител.
Съгласно указанията те са изпратени от лицето, което е
определено от Централната избирателна комисия, на посочения в
указанието електронен адрес. Представена е и обяснителна записка,
от която може да се видят съответните забележки във връзка с
бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г. и за
тригодишните разходни тавани, очаквани разходи, включително и
ангажиментите, които могат да бъдат поети.
В тази част е посочена необходимостта от допълнителни
средства за Централната избирателна комисия, доколкото те не
могат в момента да бъдат посочени като определен размер с оглед на
преместването в нова сграда и назначаването в изпълнение и на
стратегическите документи на Централната избирателна комисия на
нови служители в администрацията.
Предлагам с протоколно

решение

на

Централната

избирателна комисия да бъде одобрено изпращането
информацията до Министерството на финансите.

на

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев,
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Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към последната – шеста точка, от дневния
ред:
РАЗНИ.
Заповядайте, господин Димитров.
ДИМИТЪР
Председател.

ДИМИТРОВ:

Благодаря

Ви,

госпожо

Постъпило е писмо от госпожа Мендес с допълнително
запитване – вх. № ЦИК-07-117. Знаете, и преди съм докладвал – тя
се интересува от резултатите от изборите през 2001 г. Изпратихме й
достъпните за нас файлове, тя няма как да ги прочете, и ни моли, ако
имаме някаква възможност, да й помогнем да се ориентира във
файловете. Пита за интернет браузер или софтуер, с който би могла
да прочете информацията.
Днес Ви докладвам това писмо за запознаване, ще се опитам
да напиша отговор, но не мисля, че ние поддържаме файл, който би
могла да ползва.
Другият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-27/24.03.2022 г., който е
за сведение – циркулярно писмо, с което ни канят да участваме в
бъдещо събитие, което ще се състои през месец октомври тази
година в Австрия и ще се отнася до електронното гласуване.
Писмото е с превод.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
към първа точка.
Господин Войнов, заповядайте.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, във връзка
с
приключилите частични избори за кметове на кметства на
27 февруари 2022 г. предлагам да върнем 37 броя СУЕМГ в склада
на „Карго-партнер“, като за целта предлагам да изпратим писмо до
ГД „Жандармерия“ и до склада на „Карго-партнер“, с което да ги
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уведомим, че утре, 29 март 2022 г., представители на Централната
избирателна комисия – Войнов, Димитров и Георгиев, следва да
бъдат допуснати в склада на „Карго-партнер“, за да върнат 37 броя
СУЕМГ.
Предлагам и писмо до главния секретар на Народното
събрание, което е в моя папка, с което да ги помолим да ни осигурят
подходящ транспорт за утрешния ден, за да върнем машините.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Във връзка с
предложението на господин Войнов, 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, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Цветозар Томов); против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за 30 март 2022 г. от
10,30 ч.
(Закрито в 13,10 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

