ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 182
На 5 април 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: Росица Матева, Димитър Димитров,
Севинч Солакова, Елка Стоянова, Красимир
Ципов, Цветанка Георгиева, Силвия Стойчева,
Любомир Георгиев, Йорданка Ганчева
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК.
Докладват: Йорданка Ганчева, Елка Стоянова,
Любомир Георгиев, Красимир Ципов, Ерхан
Чаушев
4. Доклади по дела, жалби и сигнали.
Докладва: Росица Матева
5. Разни.
Докладва: Димитър Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева
ОТСЪСТВАТ: Георги Баханов и Гергана Стоянова.

2

Заседанието бе открито в 10,45 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Тринадесет членове на Централната избирателна комисия сме
в залата – налице е кворум за провеждане на заседание.
В платен годишен отпуск са колегите Гергана Стоянова и
Георги Баханов.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов.
2. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Матева, господин Димитров, госпожа Солакова, госпожа
Елка Стоянова, господин Ципов, госпожа Георгиева, госпожа
Стойчева и господин Георгиев.
В тази точка ще Ви докладвам и аз.
3. Доклади относно искания за изплащане на възнаграждения
на ОИК с докладчици – госпожа Ганчева, Стоянова, господин
Георгиев.
4. Доклад относно предложение за възлагане на обществена
поръчка.
Госпожо Стоянова, в отделна точка ли искате да бъде това?
Може би трябва да се изпише и предметът на обществената поръчка.
Колеги, четвърта точка от проекта ще премине към втора
точка от дневния ред с докладите на госпожа Елка Стоянова.
Следващата точка: Проект на решение относно отваряне на
запечатани помещения с докладчик госпожа Ганчева.
5. Доклади по дела, жалби и сигнали с докладчик госпожа
Матева.
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6. Разни – докладчик господин Димитров.
Предложения за допълване?
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Госпожо Председател, считам, че
точка пета може да влезе в „Доклади по административни
преписки“, тъй като няма проект на решение, а е кореспонденция с
общинска администрация по повод отваряне на запечатано
помещение.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Моля да ме включите в точка трета от
дневния ред.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Моля да ме включите също в точка трета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други колеги?
Няма.
Моля, процедура по гласуване на предложения дневен ред с
направените изменения и допълнения.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
Преминаваме към първа точка от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Господин Войнов, заповядайте с Вашите доклади по първа
точка.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-0096/31.03.2022 г. Писмото е от „Карго-партнер“ и е в отговор на
нашето писмо, с което ги уведомихме, че започваме инвентаризация
на машините за гласуване.
От „Карго-партнер“ потвърждават, че ще ни съдействат за
планираната инвентаризация на машините, като ще извършат всички
дейности по придвижване на палетите с машини от складовете до
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работната зона, по регистриране на серийните номера в складовата
система, по подреждане и фолиране на палетите с проверените
машини и по придвижването им обратно до зоната за складиране –
докладвам това писмо за сведение.
Докладвам Ви още две писма от „Карго-партнер“ – вх.
№ ЦИК-00-96-1 и вх. № ЦИК-00-96-2, във връзка със започналата
инвентаризация на СУЕМГ в склада и с тях молят да бъде осигурен
достъп до склада на лицата, които ще изпълняват складовите услуги
по време на инвентаризацията.
Във връзка с това моля за последващо одобрение на двете
писма, които изпратихме до ГД „Жандармерия“, за осигуряване на
достъп на лицата до склада.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, от наблюденията върху
провеждащата се инвентаризация се оказа, че най-голямо забавяне се
получава поради затрудненията на служителите от администрацията
с пренасянето на машините за гласуване от палетите до работните
маси и връщането им обратно.
С цел облекчаване на тази дейност предлагам да изпратим
писмо до „Карго-партнер“, с което да ги помолим за съдействие – за
двама складови работници, които да подпомагат Централната
избирателна комисия за горепосочените дейности.
Проектът на писмото е в моята папка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
предложения, различни от направеното, или изказвания? Няма.
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Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар
Томов); против – няма.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, току-що пристигна и
писмо от Главна дирекция „Жандармерия“ – вх. № ЦИК-04-02-6, с
което ни уведомяват, че по повод извършване на инвентаризацията
на СУЕМГ е създадена необходимата организация за допускане в
склада на 26 представители на Централната избирателна комисия и
представителите на „Карго-партнер“ – докладвам го за сведение.
Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-06-67/30.03.2022 г. Писмото е от „Сиела Норма“ АД и с него изявяват
претенции за заплащане на определена сума от Централната
избирателна комисия за използването на 9600 СУЕМГ, доставени по
Договор № 1 от 6 февруари 2021 г. на изборите за народни
представители на 11 юли и на изборите за президент и
вицепрезидент на 14 ноември и новият избор за президент и
вицепрезидент на 21 ноември.
Според тях по това време машините са били тяхна
собственост. Централната избирателна комисия е ползвала чуждо
имущество и се е обогатила неоснователно. Информират ни, че за
уреждане на възникналата ситуация са готови на разговори. В
противен случай, ще потърсят правата си по съдебен ред.
Докладвам писмото за запознаване, като е възложено на
звено „Правна дейност“ да подготви становище относно
основателността на искането и може би на следващо заседание ще го
коментираме.
Информирам Ви, че на 29 март 2022 г. тримата членове на
Централната избирателна комисия, определени с протоколно
решение на Комисията, предадоха в склада на „Карго-партнер“ 37-те
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СУЕМГ, за което се състави и Приемо-предавателен протокол с вх.
№ ЦИК-00-94, който може да видите в моя папка.
Машините бяха приети от представители на „Карго-партнер“
и палетизирани. Докладвам Ви го за сведение.
Последното писмо – вх. № ЧМИ-09-2-12/01.04.2022 г., е от
Главна дирекция „Жандармерия“, с което ни уведомяват, че е
създадена необходимата организация за допускане на 29 март на
представителите на Централната избирателна комисия, които
върнаха 37-те СУЕМГ. Докладвам Ви го също за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Уважаеми колеги, в предходно
заседание гласувахме и създадохме рубрика за съобщения за
съставяне на АУАН въз основа на чл. 496а от Изборния кодекс,
когато актът не е връчен на нарушителя в предвидените от закона
възможности, а именно на адреса или по месторабота, да бъде
съобщено за това чрез скачено съобщение на интернет страницата на
Централната избирателна комисия и поставено на табло в сградата
на ЦИК.
Това протоколно решение на Централната избирателна
комисия е изпълнено и от вчера съществува тази рубрика и
съобщението за съставения АУАН на А. Д. е качено.
Направено е таблото, съобщението е качено и на таблото в сградата,
където се помещава Централната избирателна комисия.
Във връзка с това Ви предлагам да публикуваме съобщение в
рубриката „Съобщения“ на интернет страницата на Централната
избирателна комисия, с което да уведомим, че в секция
„Съобщения“ за съставяне на АУАН по чл. 496а от Изборния кодекс
се публикуват съобщения за съставени актове за установяване на
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административни нарушения по Изборния кодекс, когато актовете
не са връчени на лицата-нарушители, независимо от това дали са
физически или юридически лица, поради ненамирането им на адреса
на управление, на постоянния им адрес или по месторабота.
Съобщения с горното съдържание се поставят и на таблото за
обявление, находящо се на посочения адрес в проекта за съобщения,
което се намира във вътрешната мрежа в папка с моите инициали.
Ако нямате предложения по текста, моля да го гласуваме и да
бъде публикувано на интернет страницата на Централната
избирателна комисия в секция „Съобщения“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по текста
имате ли предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви докладна записка
с вх. № ЦИК-09-92/30.03.2022 г., която може да видите в папка с
моите инициали във вътрешната мрежа. Това е докладна записка във
връзка с осигуряване на демоверсия за програмен продукт за
управление на документи.
Този вариант за избор на деловодна система обсъдихме в
работна група. В докладната записка е описан вариантът, по който
може да използваме демоверсията, за да могат служителите в
Деловодството да поработят известно време с тази система и да
преценим дали да бъде внедрена.
Ако нямате други предложения, предлагам да одобрим
разходът, който е посочен, и да бъде закупена тази демоверсия във
вариантите, предложени в докладната записка, за да може да започне
работа с нея Деловодството.
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Към докладната записка е приложен контролен лист –
надявам се да е качен в папката. От финансовия контрольор е
изразено мнение за законосъобразност относно поемане на
задължението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по направеното предложение – да одобрим използването
на демоверсията, която ще бъде съобразена с нуждите на
Централната избирателна комисия в различни варианти?
Ако няма, моля, процедура по гласуване, както и да се
възложи на директора на дирекция „Администрация“ организацията
по предоставянето на демоверсията и работата с нея.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,
Цветозар Томов); против – няма.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, припомням, че в предходно
заседание докладвах писмо от Българската телеграфна агенция. С
оглед обстоятелството, че БТА прекрати предоставянето на услугата
„електронен пресклипинг“, а и малко преди това изтече договорът,
който беше сключен с Централната избирателна комисия за
предоставяне ежедневно на информация от медиите, възложих на
Ц. Ж.
и
на
С.
С.
–
служители
„Връзки
с
обществеността“, да извършат проучване и да предложат на
Централната избирателна комисия варианти за получаване на
информация от Централната избирателна комисия, както и
необходимостта от получаването като външна услуга на такава
информация във времето, когато няма избори. Срокът, който бях
указала, беше до 4 април.
Има подготвена докладна записка, която се надявам да е
качена във вътрешната мрежа „пресклипинг“. В подпапката
„пресклипинг“ виждате докладната записка с вх. № ЦИК-09-98,
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която трудно издирих, тъй като се оказа – след като е възложено на
служителите да изготвят становище, за мен не е редно
документацията да се подготви под формата на докладна от
директора на дирекция „Администрация“. Вчера цял следобед и днес
сутринта издирвам документа, който се оказа, че е входиран, но
трябвало да бъде съгласуван и не е изготвен контролен лист, тъй
като нямаше време преди заседанието.
Предложението в докладната записка е за три оферти, като се
предлага да се сключи договор с една от трите агенции, предложили
оферти.
Моето мнение е, че в период, в който няма избори, не е
необходимо да сключваме договор, за да бъдем информирани
ежедневно за публикации в медии, свързани с изборите, тъй като
имаме двама служители „Връзки с обществеността“. Считам, че е
тяхно задължение да извършват този ежедневен пресклипинг, а така
пише и в Правилника за организацията и дейността на Централната
избирателна комисия – чл. 47, т. 6. Възложено е на звеното „Връзки
с обществеността“ да извършват ежедневен мониторинг на медиите.
Конкретното ми предложение е това да се извършва всеки ден до
15,00 ч., след което на мейлите на всички членове на Централната
избирателна комисия да бъде изпращана информацията,
публикувана в различните медии. Знаем, че те самите знаят по какви
ключови думи трябва да извършват този мониторинг.
Това е моето предложение, ако сте съгласни, моля да го
гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания по направения доклад и предложението на госпожа
Матева?
Действително в чл. 47, т. 6 от Правилника за работата на
Централната избирателна комисия е предвидено служителите в това
звено да подготвят ежедневен преглед на печата, да анализират
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публикациите в средствата за масово осведомяване, свързани с
дейността на Комисията.
Заповядайте, госпожо Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Тъй като и докладчикът, и
председателят припомниха Правилника – чл. 47, считам, че
предложението на докладчика не следва да се гласува, просто
служителите да си вършат работата и да изпълняват Правилника.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, да
разбирам, че сме единодушни по предложението на госпожа Матева.
Госпожо Матева, с резолюция ще възложите на директора на
дирекция „Администрация“ и на съответните служители. Хубаво е
да се припомнят текстовете от Правилника, както и длъжностните
характеристики е добре да се преглеждат периодично. И аз
установявам, че има текстове, които като че ли се забравят.
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Госпожо Председател, оттеглям
доклада си в тази точка, за да бъде разгледан на работна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Солакова,
заповядайте.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви за последващо
одобрение предложението за закупуване на необходимите материали
за поставяне на инвентарни номера на СУЕМГ – докладна записка с
вх. № ЦИК-09-94/30.03.2022 г. Съгласувано е в оперативен порядък.
Поради необходимостта спешно да се предприемат действия с оглед
на започващата инвентаризация на 1 април са закупени тези
необходими материали с цел инвентаризация.
Предлагам с протоколно решение да одобрим закупуването
им. Общата стойност на материалите е 4 446 лв. с ДДС.
Предложението е да се одобри разход до 5 000 лв. с ДДС за
закупуването на материали и тяхното заплащане. Има налични
такива средства, приложен е и контролен лист от финансовия
контрольор.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица
Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева);
против – 1 (Цветозар Томов).
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-95/31.03.2022 г. относно постъпилото писмо по
електронната поща в Централната избирателна комисия с фактура от
„ДИАЛОГ ПЛЮС“ ООД.
Знаете, че го докладвах за запознаване в заседанието на
28 март с предложение да се предостави освен приложената справка
от деловодителя по отношение на възложените преводи с коректно
изписани дати на възлагане и на получаване, брой страници, в
докладната записка допълнително се посочва, че след прекратяване
на договора с „ДИАЛОГ ПЛЮС“ ООД Централната избирателна
комисия е продължила да подава заявки за преводи от посоченото
дружество. Предоставената фактура за възложени преводи от
„ДИАОЛГ ПЛЮС“ ООД е за периода до 21 март 2022 г., след която
дата вече има нов договор въз основа на проведена обществена
поръчка.
Предлагам Ви да одобрим заплащането на сумата
от 2 244,12 лв. с ДДС съгласно представената фактура. Има
представен и контролен лист по преписката от финансовия
контрольор за законосъобразност на разхода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания?
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
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Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против
– няма.
Следващ докладчик – госпожа Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам преписка, която е в
папката на колегата Стоянова под вх. № НС-04-02-50 във връзка с
преписка – вх. № НС-00-28/31.03.2022 г. – писмо от Второ РПУ –
Благоевград, по отношение на това дали посоченото лице е била
регистрирана като застъпник или член в изборите за народни
представители на 4 април.
Изготвяме отговор в този смисъл – че не е била регистрирана
като такъв.
Моля, писмото да бъде одобрено и изпратено на Второ РУ –
Благоевград, главен инспектор К.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева,); против
– няма.
Господин Ципов, заповядайте с Вашите доклади.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, докладвам Ви вх. № НС-0029/01.04.2022 г. – писмо от „Информационно обслужване“ АД, във
връзка с наше запитване дали лицето И. Г. Р. със
съответното ЕГН е, или е народен представител и за какъв период.
Докладвам Ви също така и повторно запитване от страна на
Пето РУ на СДВР с вх. № НС-04-02-58-1/31.03.2022 г., с което
отново изпращат писмо със запитване да им предоставим
информация за същото лице.
В моя папка от днес ще видите проект на писмо до Пето РУ
на СДВР, с което отговаряме, че лицето И. Г. Р. със
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съответното ЕГН е обявен с Решение № 990-НС/20.11.2021 г. на
Централната избирателна комисия за избран за народен
представител в Четиридесет и седмото народно събрание в изборите
за народни представители на 14 ноември 2021 г. от листата на ПП
„Възраждане“ в Двадесет и пети изборен район – София.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване да изпратим информацията на Пето РУ на
СДВР.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветанка Георгиева); против
– няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № ПВР/НС-686/31.03.2022 г. – писмо от община Свищов, до РУ на МВР –
Свищов, с копие до Централната избирателна комисия, с което
разследващ полицай отговаря на наше запитване дали няколко лица
са гласували на територията на село Морава, община Свищов.
Докладвам го за сведение.
Докладвам Ви вх. № МИ-09-519/28.03.2022 г. –
Постановление за прекратяване на наказателно производство по
досъдебно производство на РУ – Дулово, и прокурорска преписка
под съответния номер на Районна прокуратура – Силистра.
Прекратено е досъдебното производство затова, че посоченото лице
не е осъществила състав на престъпление по смисъла на
наказателното производство.
Докладвам и вх. № МИ-09-520/28.03.2022 г. – отново
Постановление за прекратяване на наказателно производство по
описа на ОД на МВР – Силистра, и Районна прокуратура –
Силистра. С постановлението се прекратява наказателното
производство поради това, че посоченото в него лице не е
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осъществило състав на престъпление от общ характер по смисъла на
наказателното производство.
Докладвам Ви също така и вх. № МИ-09-521/29.03.2022 г. –
Постановление за прекратяване на досъдебно производство по описа
на РУ – Чирпан, областна дирекция на МВР – Стара Загора.
С постановлението се прекратява досъдебното производство
поради това, че има налице несъмнен извод, че деянието, извършено
от съответното лице, посочено в него, не представлява обществена
опасност и прокуратурата прекратява досъдебно производство.
Докладвам Ви и Постановление за прекратяване на
наказателно производство от Районна прокуратура – Пловдив, с
което се прекратява наказателното производство заради това, че има
несъмнен извод, че няма налице данни за извършено престъпление
по смисъла на наказателното производство.
Предлагам докладваните от мен постановления на
прокуратурата да не бъдат обжалвани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания или
други предложения? Няма.
Моля да гласуваме да не бъдат обжалвани постановленията,
които бяха докладвани.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева); против –
няма.
Следващ докладчик – госпожа Георгиева.
ЦВЕТАНКА
ГЕОРГИЕВА:
Колеги,
докладвам
Ви
вх. № ПВР/НС-6-85/31.03.2022 г. – преписка, която сме получили от
община Провадия, за отваряне на запечатано помещение, която
съдържа писмо от кмета, заповед на кмета за сформиране на
комисия, както и протокол за извършената работа от комисията.
Това е във връзка с прехвърляне на изборни книжа от едно
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помещение в друго, което ще се ползва – докладвала съм на
предходно заседание, за нуждите на Министерството на
земеделието. Докладвам го за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Стойчева.
СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА: Колеги, с вх. № МР-15-1/31.03.2022 г.
е постъпила преписка от ОИК – Девня, към която са приложени
копие на решение на общинската избирателна комисия относно
обявяване резултатите от гласуването от произведения местен
референдум на 27 март 2022 г. в село Падина със съответните
въпроси, както и копие на протокола на общинската избирателна
комисия.
За сведение на Централната избирателна комисия представям
тази преписка.
С вх. № ПВР/НС-6-89/04.04.2022 г. е постъпило писмо от
кмета на община Ловеч с приложени към него заповед на кмета на
общината за назначаване на комисия на основание чл. 287, ал. 7 от
Изборния кодекс и протокол за извършеното от комисията действие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Господин Георгиев,
заповядайте с Вашите доклади.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам общо три писма от
кметове на общини за отваряне на запечатани на помещения.
Първото от тях е от кмета на община Любимец – вх. № НС06-36/30.03.2022 г., във връзка с отваряне на помещението за
архивиране на изборни книжа от произведените избори за народни
представители на 4 април 2021 г. и от националния референдум на
6 ноември 2016 г. да се предадат на Държавна агенция „Архиви“
(ДАА).
Второто писмо е от кмета на община Бойница – вх. № ПВР06-7/30.03.2022 г., във връзка с отваряне на запечатано помещение, в
което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за
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президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 6 и
13 ноември 2016 г. и национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Помещението е отворено, работата е свършена и след това е
затворено и запечатано.
Последното писмо, което ще докладвам в тази точка, е от
кмета на община Якоруда с вх. № ПВР/НС-6-87/01.04.2022 г. –
уведомление относно отваряне на запечатано помещение, в което се
съхраняват изборни книжа и материали.
Към съответните писма са приложени и съответните
заповеди, протоколи за назначените комисии. Докладвах писмата за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам Ви, уважаеми колеги,
преписка с вх. № НС-14-2/04.04.2022 г. От община Тервел в спешен
порядък ни молят във връзка с необходимост да отворят архивно
помещение, описано в докладваното писмо, в което се съхраняват
книжа и материали от произведените избори за народни
представители на 4 април 2021 г., както и от национален
референдум, за да бъдат предадени във връзка с извършването на
експертиза и предаване на подлежащи на архивиране книжа на отдел
„Държавен архив“ – Добрич, при спазване на изискванията.
Предлагам да изпратим писмо до кмета на община Тервел във
връзка с така поисканото разрешение, в което обективираме отговор,
че става по Решение № 1244 на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и Цветозар Томов); против
– няма.
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Колеги, аз ще направя няколко доклада.
Във връзка с инвентаризацията, която се извършва на
машините за гласуване, ще Ви помоля за последващо одобрение на
писмото, което беше изпратено до главния секретар на Народното
събрание в петък, а именно с оглед осигуряването на транспорт,
който да ползват служителите ни сутрин и в края на работния ден –
да ползваме услугите на микробус на Народното събрание.
От вчера вече по този начин колегите тръгват – в 9,30 ч. към
склада, и в 16,00 ч. се връщат обратно.
Моля за последващо одобрение на писмото, което е в моя
папка от днешна дата.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Колеги, докладвам Ви вх. № ЦИК-02-33/31.03.2022 г. –
получили сме заповед на председателя на Народното събрание
относно достъпа до сградата на Народното събрание, в която работи
и Централната избирателна комисия, а именно на бул. „Дондуков“.
Запознайте се с режима и входовете, които ще бъдат
използвани, във връзка с продължаващия ремонт на сградата.
Докладвам Ви го за сведение.
Колеги, ще Ви предложа да изпратим няколко писма до
главния секретар на Народното събрание. Спомняте си, че
обсъждахме възможността да закупим метални заключващи
шкафове с оглед да бъдат изпълнени противопожарните изисквания
за съхраняване на документи и тези шкафове да бъдат разположени
в коридора на етажа, на който работи Централната избирателна
комисия.
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Смятам, че е редно да имаме съгласието на Народното
събрание с оглед на това да не се допусне нарушение на определени
изисквания, свързани с пространството.
Другото писмо, което е също до главния секретар на
Народното събрание – при необходимост, Централната избирателна
комисия да може да изисква периодични справки с информация от
системата за достъп до сградата на Народното събрание. Това е във
връзка със спазване на работното време от администрацията на
Централната
избирателна
комисия,
затова
казах,
„при
необходимост“. Смятам, че когато ни се налага, трябва по
официален ред да изискваме такава справка, а не чрез обаждане на
отделни служители.
Ако не възразявате, Ви моля да гласуваме тези две писма до
главния секретар на Народното събрание.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – 1 (Севинч
Солакова).
Колеги, следващото ми предложение е да поискаме от
„Рикуест“ ООД предложение за извънгаранционна поддръжка на
внедрената от тях система за гласуване при условията на
едногодишен абонамент.
Правя това предложение, тъй като ми се струва, че когато
ползваме техните услуги единично в зависимост от необходимостта,
е доста по-скъп разходът, който плаща Централната избирателна
комисия – вземам повод от преместването на системата за гласуване
в тази зала.
Предлагам да изискаме предложение и ако то ни устройва, и
ако прецени Централната избирателна комисия, да имаме абонамент
за поддръжка на системата.
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Ако не възразявате, моля да гласуваме това писмо.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Последният ми доклад – ще Ви помоля да отворите работната
папка, в която има подпапка „Възнаграждения 2022 г.“ На
последната работна група обсъдихме частично предложението,
което ще направя.
В работната папка виждате и докладна записка с вх. № ЦИК09-99/05.04.2022 г. от директора на дирекция „Администрация“.
Към докладната записка има и приложена справка и
контролен лист от финансовия контрольор.
Правя това предложение само и единствено с аргументи,
които са от икономически и социален характер. Неслучайно не
посочвам оценката на трудовото изпълнение на служителите от
администрацията.
Правя предложението във връзка с нарастването на
потребителските цени – всички сме свидетели, че има повишение на
цените, и с оглед на това Ви предлагам от 1 януари 2022 г. да се
повишат основните възнаграждения на администрацията на
Централната избирателна комисия, като предлагам това да бъде с
15% на всички служители.
Действително във Вътрешните правила за работната заплата е
предвидено и увеличение, свързано и с трудовото изпълнение, но аз
не правя такова предложение, тъй като не е нещо ново и не е само
мое мнение, доколкото оставам с впечатление, и от Вас, че има
какво да се изисква от служителите от администрацията и всъщност
именно поради тази причина лично аз не съм доволна от
изпълнението на трудовите задължения както на някои служители,
така и на цели звена. Смятам обаче, че едното няма нищо общо с
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другото. В крайна сметка, когато нарастват цените, нарастват и
средно-месечните възнаграждения на заетите в обществения сектор.
Знаем, че от 1 април се увеличи и минималната работна
заплата и максималният осигурителен доход. Всички тези факти са в
посока, че най-малко така наречената потребителска кошница,
колкото и да не ми харесва този израз, изисква повече разходи за
всяко едно домакинство, поради което правя това предложение.
В този смисъл то се съдържа и в предложението на директора
на дирекция „Администрация“. Към докладната е приложена
справка колко биха станали основните възнаграждения на
служителите, ако бъде взето такова решение от Централната
избирателна комисия.
Налице са средства по параграф 01-00 „персонал“ за
повишаване на основните месечни заплати на служителите, считано
от 1 януари 2022 г.
Държа да отбележа, че това предложение не изключва това,
което, надявам се до седмица да Ви предложа – промяна в
структурата на администрацията, и по някакъв начин да се опитаме
да коригираме дисбаланса във възнагражденията и отделните
длъжности. Това вече ще бъде предмет на друго обсъждане.
Моля Ви да се запознаете. Мисля, че изложих аргументите
си.
Моля за Вашите изказвания или предложения, ако имате.
Колеги, имате ли други предложения?
Ако няма, моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Продължаваме с точка трета от дневния ред:
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ДОКЛАДИ ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Благодаря, госпожо Председател.
Докладвам искане за изплащане на възнаграждение от ОИК –
Разград, с вх. № МИ-27-71/01.04.2022 г.
Преписката съдържа всички изискуеми документи по закон и
по наше решение, като искането е да се изплати възнаграждение за
проведено дежурство от председател на 21 март 2022 г. на обща
стойност ведно с осигурителните вноски 95,76 лв.
Има положително становище от предварителния финансов
контрол.
Моля с протоколно решение да одобрим изплащането на
възнаграждението на ОИК – Разград, съобразно доклада ми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, процедура по
гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – госпожа Елка Стоянова.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви
постъпило искане от ОИК – Смолян, с вх. № МИ-27-65/25.03.2022 г.,
за проведено заседание и дежурство.
Искането е за изплащане на сума на обща стойност 762,10 лв.
Тъй като направеното искане отговаря на условията съгласно наше
Решение № 751-МИ и Решение № 1685/20.11.2019 г. Ви моля да
одобрим направения разход в размер на 762,10 лв. за ОИК – Смолян
за проведено заседание и едно дежурство съобразно приложената
счетоводна справка и съобразно контролният лист, предоставен за
законосъобразността на поетия разход.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване за изплащане на възнаграждения
на ОИК – Смолян.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане за изплащане на
възнаграждения за дадени общо 6 дежурства през месец февруари и
март тази година от ОИК – Стара Загора, постъпило с писмо – вх. №
МИ-27-68/29.03.2022 г. Дежурствата са дадени от председател и
секретар и са на обща стойност 1089, 30 лв.
Изразено е мнение за законосъобразност.
Предлагам да подкрепим това искане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – колегата Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви вх. № МИ-2767/29.03.2022 г. – искане за изплащане на възнаграждение от ОИК –
Плевен. Искането е съпроводено с необходимите изискуеми
документи, както и контролен лист за извършен предварителен
контрол от финансовия контрольор. Става дума за дадено дежурство
от председател и член на 25 март 2022 г.
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Моля да одобрим изплащането на възнаграждение в размер
на 175,56 лв. ведно с осигурителните вноски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – господин Чаушев, който в момента не е
в залата.
Госпожо Стоянова, моля да докладвате преписките.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам искане от ОИК – Севлиево,
област Габрово за изплащане на обща сума 1 258,86 лв.
Към преписката има приложена счетоводна справка за дадено
дежурство на 1 март и проведено заседание на 14 март 2022 г., както
и контролен лист за законосъобразност на разхода.
Всички останали документи по наши решения са
представени, поради което предлагам да бъде одобрен разход в
размер на 1 258,86 лв. за проведено заседание и дадено дежурство на
ОИК – Севлиево, област Габрово.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова, Силвия Стойчева,
Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против – няма.
ЕЛКА СТОЯНОВА: Докладвам преписка с вх. № МИ-2764/23.03.2022 г. От ОИК – Котел, ни уведомяват за проведено
заседание на 9 март 2022 г. Сумата, която следва да бъде изплатена
е 1 065,33 лв.
Приложени са всички необходими документи, както и
контролен лист за извършен предварителен контрол.
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Моля да бъде одобрен разход в размер на 1 065,33 лв. за
възнаграждение на ОИК – Котел, област Сливен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Моля, режим на
гласуване за изплащане възнаграждението на членовете на ОИК –
Котел.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар Томов); против –
няма.
Господин Чаушев, продължете.
ЕРХАН ЧАУШЕВ: Докладвам и още едно искане от ОИК –
Свиленград, с вх. № МИ-27-61/18.03.2022 г., за изплащане на
възнаграждение за проведено заседание на 2 март тази година, на
което са присъствали: един председател, двама заместникпредседатели, един секретар и девет членове. На заседанието са
прекратявали правомощия и са обявили следващият от листата
общински съветник.
Предлагам да им се изплати исканото възнаграждение в
размер на 1 071,32 лв. със съответните осигуровки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване за изплащане на възнаграждение на ОИК –
Свиленград.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към точка четвърта от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО ДЕЛА, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ.
Госпожо Матева, заповядайте.
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РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, моля да се запознаете с писмо
от Върховна касационна прокуратура с вх. № ПВР/НС-97/31.03.2022 г. – намира се във вътрешната мрежа в папка с моите
инициали. Предлагам да го обсъдим на работна група.
Ще Ви помоля за последващо одобрение във връзка с писма
от Административен съд – Благоевград, с вх. № МИ-08-101/31.03.2022 г. Съгласно протоколно определение на съда от 28 март
по адм. дело № 247/2022 г. на Административен съд – Благоевград, е
изискано от Централната избирателна комисия да представи описани
свои решения по номера: Решение № 720-МИ/2019 г.; Решение
№ 1119-МИ/2022 г.; Решение № 1121/2022 г. и Решение
№ 1125/2022 г. с отбелязване на датата на обявяването и влизането в
сила на тези решения. Тъй като беше необходимо да бъдат
представени до датата на насрочване на заседание за разглеждане –
4 април, от 10,30 ч., са направени заверените копия.
Подготвено е писмо, което се намира във вътрешната мрежа в
папка с моите инициали – изх. № МИ-08-11-1. Писмото е подписано
и изпратено заедно със заверените копия и решения с
удостоверяването кога са влезли в сила и кога са публикувани на
интернет страницата на Централната избирателна комисия и в
Българската телеграфна агенция.
Моля за последващо одобрение изпращането на това писмо в
изпълнение на протоколното определение на Административен съд
– Благоевград. Писмото е изпратено на 1 април, за да пристигне за
съдебното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева и
Цветозар Томов); против – няма.

26
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, докладвам Ви писмо – вх.
№ НС-20-271-2/04.04.2022 г., от „Музикаутор“, с което ни
представят оригинален изпълнителен лист, който ни беше
представен с писмо от 23 март – докладвах го в заседание, и сме
взели решение, след като бъде предоставен оригиналът, да бъде
представен в Счетоводството за изплащане на сумата, която е по
изпълнителния лист.
Докладвам Ви го в момента за сведение – ще бъде предадено
в Деловодството.
Докладвам Ви призовка с вх. № МИ-08-13/31.03.2022 г.,
изпратена от Върховен административен съд по административно
дело № 2865/2022 г. С тази призовка ни уведомяват, че Централната
избирателна комисия е призована да се яви на 18 април от 9,00 ч. в
зала № 2 на Върховния административен съд като касатор по дело с
Атанас Петров Куковски. В момента Ви го докладвам за сведение.
Преди датата на съдебното заседание ще определим от кого
ще бъде представлявана Централната избирателна комисия.
Колеги, докладвам Ви съобщение с вх. № НР-08-32/01.04.2022 г. по въззивно частно гражданско дело № 2161/2022 г.
по описа на Софийски градски съд. С това съобщение ни се връчва
Определение № 2275/17.03.2022 г., с което Софийски градски съд
потвърждава Определение № 10277/06.12.2021 г. постановено по
гражданско дело № 65624/2021 г. на Софийски районен съд,
79 състав, с което е прекратено производството по делото.
Припомням, че това производство е образувано от две
юридически лица – БА ООД и „Авенир“ 21 ЕОД. Това Определение
потвърждава Определението на Софийски районен съд. То подлежи
на обжалване с частна касационна жалба пред ВКС. В момента го
докладвам за сведение.
Последният ми доклад е призовка с вх. № МИ-8-64/01.04.2022 г. изпратена ни отново от Върховния административен
съд по административно дело № 2854/2022 г., с което Централната
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избирателна комисия е призована да се яви на 15 септември 2022 г.
от 14,00 ч. в зала № 2 на ВАС, като касатор по делото с Величка
Петрова Спасова. В момента го докладвам за сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Благодаря.
Преминаваме към точка пета от дневния ред:
РАЗНИ.
Господин Димитров, заповядайте.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Най-напред докладвам две свързани преписки: вх. № ЦИК07-107-6 и вх. № ЦИК-07-107-5. И двете са от А-WEB, с които ни
напомнят, че би било добре да се включим с коментари към дневния
ред на Десетата среща на Изпълнителното бюро на Асоциацията.
Изброяват пет членове, които са направили такива
коментари. Като погледнах, всички те са членове на Изпълнителното
бюро. Докладвам го за сведение.
Следващият ми доклад е с вх. № ЦИК-07-29/31.03.2022 г.,
като преводът е от 1 април. Това заслужава малко повече внимание и
Ви го докладвам за запознаване, евентуално по-късно ще вземем
отношение.
Напомнят ни, че на 4 май в Брюксел ще се състои среща на
Европейската мрежа за сътрудничество в областта на изборите.
Въпросът е дали ще участваме присъствено, или онлайн. Не
изясних коя точно е контактната точка. Според някои от колегите от
2019 г. Външно министерство е тази контактна точка, тоест ако е
така, ще препратим писмото. Това е нещо като ранно
предупреждения за 4 април – да ангажираме датата си и евентуално
да уточним дали участието в тази среща ще е присъствено, или
онлайн.
Последният доклад е с вх. № ЦИК-07-61-8/01.04.2022 г. и
свързаният с него ЦИК-07-61-9 от 4 април.
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Въпросът, който се задава, е от неформалната подгрупа,
занимаваща се с обсъждането и подготвянето на наръчник за
електронното гласуване. Това, което искат, е да ги информираме кой
от трите възможни часови пояса, би бил най-удобен, за да вземем
участие в такова онлайн обсъждане. Може би е най-добре да е
четвъртък следобед централноевропейско време.
Ако не възразявате, едно изречение, което да посочи този
четвъртък – 7 април 2022 г., 14,30 ч. – 16,30 ч., като, разбира се, аз
ще бъда на компютъра и ще чуя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, ще Ви помоля да повторите предложението.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Да се отговори, че най-удобната
дата би била четвъртък, 1 април, следобеда, тъй като са посочили
три възможни. Нищо друго.
Подразбира се, че това е моят избор и редовно бих се
включил. Ако някой друг желае?
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други желаещи да се включат в тази онлайн среща на неформалната
група, която ще споделя, поне доколкото си спомням от писмото,
което докладва господин Димитров, практики, свързани с
електронното гласуване?
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека да уточня – веднъж е
обсъждано. Много широка е дефиницията, включително и онлайн
подписките на партиите в Германия се обсъждаха. Всякакви теми –
машинно гласуване, разбира се, аз не съм взимал отношение, но
Белгия докладва машинно гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров – да изпратим отговор, че ще
се включим на 7 април следобед, като от Централната избирателна
комисия ще се включи господин Димитров.
Друг колега желае ли? На английски език ще е тази среща.
Госпожо Стоянова, не разбрах за Вас?
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ЕЛКА СТОЯНОВА: Бих се включила с удоволствие като
слушател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, преписката,
която докладва господин Димитров, докато е прекъснато
заседанието на Централната избирателна комисия, администрацията
ще свърже пълната преписка, за да може в цялост да се запознаем с
документацията.
Прекъсвам заседанието на Централната избирателна комисия,
което ще продължи в 14,30 ч.
(След прекъсването.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, продължава
заседанието на Централната избирателна комисия, за съжаление, със
закъснение, но заради продължителната работа по работни групи.
Продължаваме с доклади по точка втора – Доклади по
административни преписки.
Госпожо Стоянова, имате ли готовност?
ЕЛКА СТОЯНОВА: В папка от днешна дата с мои инициали
се намират книжата и материалите във връзка с докладвания от
колегата Гергана Стоянова преди няколко дни проект за обявяване
на обществена поръчка във връзка със застраховката на 12 837
СУЕМГ.
Моля да погледнете проекта на договор, както и приложената
документация, които вече са обсъждани на работно заседание.
Ако имате коментари и бележки, да ги отразим сега, да
одобрим документацията и да вземем решение за откриване на
обществената поръчка.
Колеги, във връзка с последните корекции, които нанесохме
след работното заседание, моля да одобрим проекта за
документация, а гласуването на решението за откриване на
процедурата да остане за следващо заседание.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли друго
предложение? Не виждам.
Документацията, която беше обсъдена в работна група,
според мен може да бъде одобрена, тъй като по нея се налагат само
някакви технически корекции и съобразно документацията да се
подготвят и следващите действия за откриване на обществената
поръчка.
Ако няма изказвания, моля с протоколно решение да одобрим
документацията за откриване на обществената поръчка, свързана със
застраховане на машините за гласуване.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Димитър Димитров,
Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, връщам на доклад писмото от
Главна прокуратура, което Ви докладвах в предобедното заседание.
Предлагам да върнем отговор, както го обсъдихме като текст,
който трябва да е качен във вътрешната мрежа – да върнем отговор
на писмото на главния прокурор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, писмото е с
проектен номер 2915. Моля да го погледнете.
По текста има ли редакции?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
Следващ докладчик – господин Димитров.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: В първата част на заседанието
докладвах две писма от неформалната подгрупа, която би трябвало
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да направи сборник с текстове, свързани с практиките за електронно
гласуване в рамките на проекта DG JUST CITIZENSIP. Тъй като
става въпрос за електронно гласуване, може би по-компетентни за
участие в такава група биха били експертите на Министерството на
електронното управление, така че предлагам да ги препратим по
компетентност към това министерство. Това беше последното
предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по
предложението на господин Димитров?
Тази така наречена неформална среща е свързана с въпроси и
практики, свързани с електронното гласуване. Тъй като вече има
Министерство на електронното управление, още повече ДАЕУ е
бенефициент по проекта за дистанционното електронно гласуване,
чийто правоприемник е министърът на електронното управление,
мисля, че е редно да препратим писмото по компетентност. В
писмото ще им уточним коя е датата, на която ще се проведе тази
среща.
Имате ли други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева); против – няма.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Следващото ми предложение е да
изпратим кратко писмо до „Информационно обслужване“ АД, за да
ги помолим да изработят два паралелни файла, които съдържат част
от резултатите от гласуването. Имате текста.
В едната част трябва да отразят трикратно резултатите в
секции, в които се е гласувало с машини, а във втората – само такива
секции, в които се е гласувало трикратно с хартия.
Това е предложението ми.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: В този смисъл да
гласуваме изпращане на писмо, като в него да се посочи, че е за
целите на анализа, който Централната избирателна комисия
подготвя, за произведените през 2021 г. избори.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Димитър Димитров,
Емил Войнов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева,
Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното
заседание на Централната избирателна комисия.
Насрочвам следващото заседание за четвъртък, 7 април
2022 г., от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 15,45 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

