ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ
№ 185
На 14 април 2022 г. се проведе заседание на Централната
избирателна комисия при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Проект на решение относно определяне реда и условията за
провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни
комисии.
Докладва: Росица Матева
2. Проект на решение относно действия на ОИК при
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник или
обявяване на следващия в листата за избран, както и при предсрочно
прекратяване пълномощията на кмет.
Докладва: Росица Матева
3. Проект
на
решение
относно
определяне
на
възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти
за произвеждане на частични избори за кметове.
Докладва: Севинч Солакова
4. Машинно гласуване.
Докладва: Емил Войнов
5. Доклади по административни преписки.
Докладват: Камелия Нейкова, Росица Матева,
Севинч Солакова, Димитър Димитров, Гергана
Стоянова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Георги Баханов
6. Доклад по ЗДОИ.
Докладва: Йорданка Ганчева
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7. Доклад относно искане за изплащане на възнаграждения на
ОИК.
Докладват: Любомир Георгиев и Йорданка Ганчева
8. Разни.
Докладват: Емил Войнов, Гергана Стоянава и Димитър
Димитров
ПРИСЪСТВАХА: Камелия Нейкова, Димитър Димитров,
Цветозар Томов, Емил Войнов, Росица Матева, Севинч Солакова,
Георги Баханов, Гергана Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева.
ОТСЪСТВАХА: Елка Стоянова и Цветанка Георгиева – в
платен годишен отпуск.
Заседанието бе открито в 10,35 ч. и председателствано от
госпожа Камелия Нейкова – председател на Централната
избирателна комисия, и госпожа Росица Матева – заместникпредседател на Централната избирателна комисия.
*

*

*

ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Добър ден, колеги!
Осем членове на Централната избирателна комисия сме в
залата – имаме кворум за провеждане на заседание.
Предлагам Ви следния проект на дневен ред:
1. Проект на решение относно определяне реда и условията за
провеждане на заседания и дежурства на общинските избирателни
комисии – докладва госпожа Матева.
2. Проект на решение относно действия на ОИК при
предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник и
кмет и обявяване на следващия в листата за избран – докладва
госпожа Матева.
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3. Проект на решение относно определяне възнагражденията
на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане
на частични избори за кметове с докладчик госпожа Солакова.
4. Машинно гласуване с докладчик господин Войнов –
докладът може да се отложи за малко по-късно, в зависимост от това
кога ще се върне колегата от склада.
5. Доклади по административни преписки – докладват:
госпожа Матева, госпожа Солакова, господин Димитров, госпожа
Стоянова и господин Ципов.
6. Доклади по ЗДОИ с докладчик госпожа Ганчева.
7. Искане за изплащане възнаграждения на ОИК – госпожа
Ганчева е докладчик.
8. Разни – докладват: господин Войнов и господин Димитров.
В платен отпуск са колегите Елка Стоянова и Цветанка
Георгиева.
Имате ли предложения за допълване?
Заповядайте, господин Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Моля да ме включите в точка пета и
точка седма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Други? Няма.
Колеги, моля, режим на гласуване.
Гласували 8 членове на ЦИК: за – 8 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир
Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева);
против – няма.
Започваме с първа точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И
УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЖУРСТВА И
ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.
Заповядайте, госпожо Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, ще Ви моля да
погледнете във вътрешната мрежа папка с мои инициали проект на
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решение 1143. Този проект на решение обсъждахме неколкократно в
работна група и ако бъде приет, с него ще бъде отменено Решение
№ 1685-МИ/20.11.2019 г. на Централната избирателна комисия.
С това решение се определят условията и редът за
провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни
комисии в периода след общи избори или в период, в който няма
частични избори, които се организират от съответната общинска
избирателна комисия.
От наложени проблеми в практиката след приемането на
Решение № 1685 се наложи да бъде извършена промяна в това
решение и всъщност общото решение на колегите при обсъждането
беше, че е по-добре да бъде прието ново решение, като бъде
отменено Решение № 1685. С оглед обстоятелството, че няколко
пъти го обсъждахме в работна група, няма да занимавам подробно
колегите.
Предлагам, ако няма други предложения, да го гласуваме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания или предложения по проекта на решение? Този проект
беше неведнъж разглеждан в работна група, за да бъдат прецизирани
всичките му текстове.
Ако няма, моля, процедура по гласуване за приемане на така
представения проект на решение.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова,
Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч
Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Решението е № 1133-МИ/14.04.2022 г.
Преминаваме към втора точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ДЕЙСТВИЯ НА ОИК
ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВТЕНИК ИЛИ КМЕТ И ОБЯВЯВАНЕ НА
СЛЕДВАЩИЯ В ЛИСТАТА ЗА ИЗБРАН.
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Заповядайте, госпожо Матева.
Определям за кратко господин Димитров да води
заседанието.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, вторият проект на
решение, който Ви предлагам да приемем, е относно действията на
общинските избирателни комисии при предсрочно прекратяване
пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в
листата за избран, както и при предсрочно прекратяване
пълномощията на кмет.
Припомням, че този проект също беше обсъждан
многократно в работна група, за да бъде прецизиран текстът, като
това решение е по-скоро от организационно-технически характер, то
е като указание към общинските избирателни комисии какви
действия следва да предприемат в различните хипотези на чл. 30,
съответно чл. 42 от ЗМСМА при постъпване при тях на документи,
които установяват наличието на обстоятелствата, посочени в тези
текстове на ЗМСМА за предсрочно прекратяване или за
установяване, че предсрочно са прекратени пълномощията на
общински съветник, съответно на кмет.
Припомням, че такова решение беше взето през 2016 г., което
впоследствие е изменяно с две решения в зависимост от промените,
които са направени в ЗМСМА. Ако приемем това решение, с него ще
отменим прилагането на тези решения, като към приетото в работна
група, към това решение ще има и четири образци на решение на
общински избирателни комисии – 4 приложения към това решение,
с образци на решения, които общинските избирателни комисии
следва да приемат при различните хипотези на прекратяване
пълномощията на общински съветници и кметове. Отразени са и
последните корекции, които вчера приехме на работна група.
Ако няма някакви предложения и становища, ще Ви
предложа да гласуваме този проект на решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по така
представения проект на решение имате ли изказвания или
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предложения? Това решение, както и следващото в дневния ред,
както казах в началото, са обсъждани в работна група.
Ако няма предложения, моля процедура на гласуване за така
представения проект на решение по т. 2 от дневния ред.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1134-МИ/14.04.2022 г.
Преминаваме към трета точка от дневния ред:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕ НА ОИК, СИК/ПСИК И
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ
ЗА КМЕТОВЕ.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, във вътрешната мрежа е
проектът на решение за произведените частични избори през 2022 г.
С решението се определят размерите на възнагражденията на
членовете на общинските избирателни комисии и на секционните
избирателни комисии. Приемаме го след определяне с ПМС № 37 от
2022 г. на нов размер на минималната работна заплата, както и
часовата ставка в страната. ПМС № 37 е обнародвано в „Държавен
вестник“ на 29 март тази година.
По
Методиката,
както
виждате,
размерите
на
възнагражденията на общинските избирателни комисии се
определят на базата на минималната работна заплата, разбира се,
увеличени със съответния коефициент в зависимост от това дали се
произвежда частичен избор за кмет на общини, или за кметове на
кметства, съответно в т. 1 и т. 2 на решението, в т. 3 е размерът на
възнаграждението на секционните избирателни комисии. Определя
се на базата на часовата ставка, определена с ПМС № 37 от 2022 г.

7
съобразно броя на часове, необходими за работата при произвеждане
на частичен избор. В т. 4 са определени допълнителни
възнаграждения за членовете на секционните избирателни комисии.
Решението съдържа и стандартните текстове във връзка с
осигуряването и че са за сметка на общинския бюджет.
С решението се определя и възнаграждението на експертите
от общинската администрация, които подпомагат дейността на
общинските избирателни комисии във връзка с въвеждането на
данните за публикуване на интернет страницата.
Съобразно решение, което приехме преди малко, Ви
предлагам в т. 9.2 – не съм го съобразила вчера при обсъждане на
работна група, „IT специалист“ да се замени с „експерт от
общинската администрация“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, по този
проект на решение има ли изказвания или предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
Решението е № 1135-МИ/14.04.2022 г.
Преминаваме към пета точка от дневния ред:
ДОКЛАДИ ПО АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕПИСКИ.
Колеги, в точка пета Ви докладвам, че с вх. № ЦИК-1125/14.04.2022 г. е постъпила молба от Ц. Ж., главен
експерт „Връзки с обществеността“, с която моли да бъде
освободена от заеманата длъжност – главен експерт „Връзки с
обществеността“, по взаимно съгласие, считано от 3 май 2022 г.
Посочва се, че причината е лична и се надява молбата й да бъде
удовлетворена.
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В тази връзка Ви предлагам съгласно чл. 6, т. 13 от
Правилника за организация и дейността на Централната избирателна
комисия да вземем протоколно решение да бъде прекратено
трудовото правоотношение с госпожа Ж., считано от 3 май 2022 г.
по взаимно съгласие между Централната избирателна комисия
и служителя.
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – госпожа Матева.
РОСИЦА МАТЕВА: Благодаря. Колеги, докладвам Ви писмо
от Обществения съвет към Централната избирателна комисия с
вх. № ЦИК-12-15/13.04.2022 г., с което ни информират и напомнят
за днешното редовно заседание – днешното, разбирайте на 12 април
2022 г. от 18,00 ч., като самото писмо е изпратено на мейла на
Централната избирателна комисия на 12 април в 17,27 ч., което
затруднява Централната избирателна комисия да бъде информирана
за дневния ред, предложен в писмото.
Докладвам Ви го само за сведение, тъй като, както казах, то е
получено в Централната избирателна комисия на 12 април след края
на работното време, заведено е в Деловодството на Централната
избирателна комисия на 13 април, когато е и разпределено. Днес Ви
го докладвам за сведение.
Вторият ми доклад – напомням, че на 18 април, понеделник,
от 9,00 ч. във Върховния административен съд е насрочено
заседание по дело № 2865/2022 г. Това е по жалба на Централната
избирателна комисия срещу решение на Административен съд –
Пловдив. По него е упълномощен за процесуален представител на
Централната избирателна комисия юрисконсулт В.
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Предлагам той да се яви по делото, както е упълномощен да
представлява Централната избирателна комисия във всички
инстанции до приключване на делото.
Ако няма други предложения, това е отново за информация
на Централната избирателна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– госпожа Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, докладвам Ви писмо от
Държавна агенция „Архиви“ с вх. № ЦИК-00-102, което е в отговор
на наше писмо от 11 март, изпратено до председателя на Държавна
агенция „Архиви“, във връзка с искане на Централната избирателна
комисия да се подпомогне дейността на Централната избирателна
комисия с експерти при извършване на експертизата във връзка с
архивирането на изборни книжа и материали от произведени избори.
От писмото става ясно, че на проведената
среща на 14 март между представител на Дирекция
„Централен
държавен
архив“,
директора
на
дирекция
„Администрация“ и ръководителя на звено „Правна дейност“ в
Централната избирателна комисия е показан обемът и видът
документи, които подлежат на архивиране в Централната
избирателна комисия.
Било е констатирано, че дейността, за която е поискана
експертна помощ, не представлява научно-техническа експертиза по
смисъла на нормативната база. В тази връзка ни уведомяват, че при
извършване на експертиза от постоянно действащата експертна
комисия в Централната избирателна комисия методическо
съдействие може да се получи от определения служител в
„Централен държавен архив“ – господин
Б. Г. Докладвам
Ви го за сведение.
Писмото до „Централен държавен архив“ беше изпратено във
връзка с поисканата помощ за съдействие от страна на
администрацията, но, явно, е констатирано друго по време на
проведената им среща.
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Докладвам Ви писмо с вх. № ЦИК-04-24/12.04.2022 г. От
Министерството на финансите сме получили проекта на решение на
Министерския съвет за одобряване на средносрочната бюджетна
прогноза за периода 2023 г. – 2025 г., заедно с необходимите
проекти за внасяне за разглеждане на заседание на Министерския
съвет.
По отношение на Централната избирателна комисия, тъй като
средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023 г. – 2025 г. е
публикувана във вътрешната мрежа – доста обемист материал, но
това, което касае Централната избирателна комисия, съм го
отбелязала по страници – стр. 157 и стр. 236. На стр. 236 са посочени
разходните тавани за 2023-а, 2024-а и 2025 г.
Главният счетоводител е изчислил, че в сравнение с
предходните разходни тавани, увеличението в 5% касае работната
заплата.
Предлагам Ви да не изпращаме писмо, тъй като нямаме
бележки по средносрочните прогнози за този тригодишен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли други
предложения?
Госпожо Солакова, продължете.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, в Централната избирателна
комисия получихме писма от Националния статистически институт,
тъй като сме включени, знаете, в извършването на проверка и
предоставяне на информация в Института по отношение на наети
лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи
за труд за първото тримесечие на 2022 г. – вх. № ЦИК-0099/01.04.2022 г.
Знаете, че тази информация се предоставя по електронен път
на платформа с посочен адрес в писмото на Националния
статистически институт от упълномощено лице от счетоводството на
Централната избирателна комисия.
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Изготвена е справката. Предлагам Ви да одобрим
представената справка и да възложим изпращането й на госпожа В.
Б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: В отговор на второ писмо от
Националния статистически институт – вх. № ЦИК-0098/01.04.2022 г., отново по същия начин – по електронен път, да
изпратим информация с попълнена статистическа форма „разходи за
придобиване на дълготрайни материални активи за първото
тримесечие на 2022 г.“
Представена е справка. Ние нямаме такива придобити активи.
Предлагам Ви да одобрим изпращането на госпожа Б. –
счетоводител в Националния статистически институт, така
изготвената форма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Докладната записка с вх. № ЦИК-09109/12.04.2022 г. е за публикуване на Проектобюджет 2022 г. и
Актуализираната бюджетна прогноза за 2023 г. и 2024 г. в програмен
формат и Бюджет 2022 по бюджетни програми в изпълнение на
чл. 79, ал. 6 от Закона за публичните финанси, задължение на
първостепенните разпоредители с бюджет.
Информацията е представена като приложение към тази
докладна записка.
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Предлагам Ви да одобрим публикуването на интернет
страницата на утвърдения бюджет и програмния формат на бюджета
при спазване на изискванията на Закона за личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Следващата докладна записка – вх.
№ ЦИК-09-108/12.04.2022 г., е за публикуване на отчета за касовото
изпълнение на бюджета и на отчета за касовото изпълнение на
чуждите средства през месец март тази година съгласно чл. 133, ал. 4
от Закона за публичните финанси и указанията по ДДС № 2 от
20 януари 2021 г. на Министерството на финансите относно
изготвянето и представянето през 2022 г. на месечните отчети.
Предлагам Ви да одобрим публикуването на така
представената справка като приложение към докладната записка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля да
гласуваме.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Росица Матева,
Севинч Солакова и Силвия Стойчева); против – няма.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Във връзка с така представената
докладна записка за приключване на преписка по вх. № ЦИК-0422/08.04.2022 г. – писмо от Министерство на финансите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Следващ докладчик
– господин Димитров.
Определям госпожа Матева да води заседанието.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Колеги, с вх. № ЦИК00-103/13.04.2022 г. сме получили отговор на писмото, което сме
изпратили до „Информационно обслужване“ АД с молба да
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обработят информацията, така че тя да стане сравнима по
различните начини гласуване за трите последователни гласувания
през миналата година.
Докладвам Ви го за запознаване и да подчертая, че двете бази
данни, които са в моя папка, са достъпни – всеки, който има как да
обработи тези данни, нека направи опит. Ще се сравнят всички
опити за обработка, за да се види кой какво е получил. Това е
огромна, почти цялата база данни за всички секции.
Опитах се неформално да разговарям с господин Станев.
Оказа се, че те се въздържат от подготвяне на такъв, грубо казано,
общ протокол за всеки от различните избори. Съветът му беше да си
ги сумираме, което не изисква специални технически умения.
В нашето писмо е записано: двата файла за април, юли и
месец ноември трябва да бъдат във формат „изборен протокол“.
Ще подготвя писмо, в което ще поясня, че изискваме този
протокол да бъде сумиран.
Докладвам това за сведение, като евентуално ще отправим
допълнителни въпроси в следващо писмо.
В тази точка имам още едно кратко писмо, което е отговор на
госпожа Мендес – знаете, че тя няколко пъти се интересуваше от
изборните резултати от 2001 г. Направил съм едни не много сложни
сметки колко са били гласуващите в изборите за парламент и след
това в същата година – за президент и вицепрезидент.
Написал съм кратък отговор, предлагам да го дадем за превод
и да бъде подписан, тъй като това са възможностите.
В моя папка има единствен уърдовски файл. Проблемът е, че
софтуерът през 2001 г. не е съвместим със сегашните софтуери и тя
не може да се ориентира. Числата са каквито са в протокола за
президентските избори и каквито съм изчислил за парламентарните.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля Ви да се запознаете с предложението за отговор до госпожа
Мендес, евентуално да го одобрим и да бъде дадено за превод, за да
бъде изпратено.
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Има ли становища по предложения текст? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 9 членове на ЦИК: за – 9 (Георги Баханов, Гергана
Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева,
Красимир Ципов, Росица Матева, Севинч Солакова, Цветозар
Томов); против – няма.
Следващ докладчик – колегата Гергана Стоянова,
заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладна записка с вх.
№ ЦИК-09-110 от директора на дирекция „Администрация“ във
връзка с налична сума по банкова сметка за чужди средства на
Централната избирателна комисия – налична сума в размер на
2100 лв., която е била получена от „АРТЕ. ДОК“ ЕООД – участник,
подал оферта в рамките на процедурата по обществена поръчка за
възлагане на преводачески услуги.
Офертата, подадена в рамките на процедурата, не е била
декриптирана от дружеството, което я е подало, поради което
същото, на основание чл. 107, т. 5 от Закона за обществените
поръчки беше отстранено от участие с решение на комисията,
предложено и гласувано от Централната избирателна комисия.
Сумата, която цитирах по-горе, която е преведена като
гаранция за участие в тази обществена поръчка, следва да бъде
върната на дружеството, което я е заплатило, тъй като няма
основание същата да бъде задържана по сметките на Централната
избирателна комисия предвид това, което посочих – отстраняването
от участие в процедурата на този участник, който не си е
декриптирал офертата.
С тази докладна записка се изисква одобрение от
Централната избирателна комисия сумата от 2 100 лв. да бъде
преведена и обратно върната на „АРТЕ. ДОК“ ЕООД, които преди
това са я превели по сметка на Централната избирателна комисия. За
целта би следвало счетоводството на Централната избирателна
комисия да изиска по официален път писмено от това дружество да

15
бъде изпратена актуална сметка, по която сумата да бъде преведена
обратно.
Предлагам с протоколно решение одобряване връщането на
сумата.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по доклада и предложението на колегата Стоянова? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Следващ докладчик – колегата Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Колеги, първо Ви докладвам вх.
№ МИ-09-525807.04.2022 г. – Постановление за прекратяване на
наказателно производство на Районна прокуратура – Стара Загора,
по съответна преписка по вх. номер, по Описа на Районна
прокуратура – Стара Загора.
Постановлението е образувано за извършено престъпление по
чл. 168, ал. 2 от Наказателния кодекс във връзка с изборите,
проведени на 27 октомври 2019 г.
Прокурорът от Районна прокуратура – Стара Загора, е
стигнал до извода, че няма налице данни за извършено престъпление
и затова прекратява наказателното производство.
Докладвам Ви също така и Постановление на Софийска
районна прокуратура, постъпило в Централната избирателна
комисия с вх. № МИ-09-524/07.04.2022 г. Също става дума за
престъпление, извършено във връзка с изборите, произведени на
3 ноември 2019 г.
Прокурор от Софийска районна прокуратура смята, че е
налице основание за прекратяване на наказателното производство,
тъй като не е налице осъществено изпълнително деяние,
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посредством което да е осъществен съставът на престъпление по
чл. 168, ал. 1 от Наказателния кодекс.
Предлагам Ви двете постановления за прекратяване да не
бъдат обжалвани.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Ципов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
КРАСИМИР ЦИПОВ: Докладвам Ви също така и вх. № МИ09-528; вх. № МИ-09-529 и вх. №МИ-09-538 от 30 април 2022 г.
Става дума за Уведомление от Районна прокуратура – Хасково, ТО –
Димитровград, с което ни уведомяват, че във връзка с наши сигнали
в Районна прокуратура – Хасково, ТО – Димитровград, са заведени
преписки под съответните входящи номера, по които са образувани
досъдебни производства за престъпление по чл. 168, ал. 1 от
Наказателния кодекс. Докладвам го за сведение.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
РОСИЦА
МАТЕВА:
Следващ докладчик – колегата Георгиев.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Представям писмо с вх. № ПВР/НС9-8/13.04.2022 г. от Военно окръжна прокуратура – София, с което се
иска да бъде изготвена справка, отразяваща дали посочено лице е
било включено в избирателните списъци след 1 ноември 2021 г.
По този повод съм подготвил писмо с проектен номер 2942 в
папката с мои инициали с отговор, аналогичен на вече изпращани
такива отговори до други органи, с информация за съставянето на
избирателните списъци по постоянен адрес и за включването на
избиратели при определени условия в такива по настоящ адрес.
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ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложения текст на писмо от колегата Георгиев? Не
виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колега Баханов, заповядайте в тази точка.
ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, докладвам вх.
№ МИ-04-02-120/29.03.2022 г. Искането е на основание чл. 159 от
НПК от разследващ полицай при ОД на МВР – Варна, Трето РУ.
Във връзка с тяхно разследване искат отговор на няколко
въпроса – може да го погледнете в моя папка във вътрешната мрежа.
Интересува ги какъв е съставът и местонахождението на СИК № 285
във Варна, три имена, ЕГН и адрес на всички членове на тази
секционна избирателна комисия с оглед на призоваването им като
свидетели и разпити на същите – къде се е помещавала; да е
отговорено в какво се състои допуснато нарушение от К. К. с
посочено ЕГН; имал ли е право да гласува – може да ги погледнете,
въпросите са много.
Изисква се информация дали е подал заявление за вписване в
избирателния списък по настоящ адрес и подавал ли е други
документи, по силата на които да бъде вписан в допълнителна
страница на избирателните списъци в изборния ден и други
документи, свързани с правото му да гласува.
Има подготвен отговор от три страници, в които подробно е
обяснено кой има право да гласува, как се гласува, тоест подробно е
отговорено на въпросите на Трето РУ на МВР – Варна.
Моля да се запознаете с проекта на отговор. Също така има и
приложени документи – страница от списъка, на която фигурира
въпросното лице и причината, поради която същото е допуснало
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нарушение, с посочване на самото нарушение, което да бъде
изпратено на съответния разследващ полицай.
Ако нямате предложения за допълнение или изменение на
така изготвения отговор, моля да го подложите на гласуване.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
моля за становища по предложения текст на писмо до Трето РУ на
МВР – Варна. Не виждам предложения за промени или становища
по писмото.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар
Томов); против – няма.
ГЕОРГИ БАБАХАНОВ: Уважаеми колеги, последващо ще
Ви моля за Вашето становище по вх. № МИ-04-02-21/31.03.2022 г.
Старши разследващ полицай от СДВР, Девето РУ желае да му
отговорим на основание чл. 159 за нуждите на досъдебно
производство – да изпратим данни за лице с три имена, ЕГН, адрес
за призоваване и телефон, изпратен сигнал от Централната
избирателна комисия на 19 юли 2021 г. до Софийска районна
прокуратура относно К. Д. с посочено ЕГН за изборния ден – 27
октомври 2019 г., и 3 ноември 2019 г.
Молят да изпратим справката спешно поради кратките
процесуални срокове за спешност. Поради това че бях в годишен
отпуск Ви го докладвам сега.
Уважаеми колеги, писмото е препратено от ГД ГРАО, където
са лицата, гласували в нарушение на Изборния кодекс.
Колеги, предлагам отговорът да е в смисъл, че Централната
избирателна комисия след всички проведени избори, включително и
този, за който не се иска въпросната справка, възлага на ГД ГРАО
към МРРБ да изготви справка относно лицата, които не са имали
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право да гласуват или са гласували в нарушение на различни
разпоредби на Изборния кодекс.
След получаване на справката от ГД ГРАО Централната
избирателна комисия изпраща същия списък до съответната районна
прокуратура, която възлага извършване на проверка относно тези
лица.
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА МАТЕВА: Колеги,
становища по предложението на колегата Баханов? Не виждам.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан Чаушев, Йорданка
Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, връщаме се
към
точка четвърта от дневния ред:
МАШИННО ГЛАСУВАНЕ.
Заповядайте, господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, във връзка с провеждащата се
инвентаризация на машините за гласуване искам да Ви информирам,
че сътрудниците, с които сключихме договор, започнаха работа при
добра организация. Само един от тях не се яви поради заболяване.
Предполагам, че на следващото заседание ще мога да Ви
информирам с какъв темп върви инвентаризацията.
Тъй като е необходимо по един служител от Централната
избирателна комисия да присъства, за да контролира работата и да
подписва отчетите в края на работния ден, предлагам да възложим
на директора на дирекция „Администрация“ да състави график на
служителите, които ще отчитат работата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
друго предложение?
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Тъй като отчетите са ежедневни, за да се проследи броят на
машините, които се обработват ежедневно, с оглед и изпълнението
на договорите, предлагам господин Войнов да възложи с резолюция
на директора на дирекция „Администрация“.
Госпожо Матева, заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, тъй като, доколкото разбрах,
нашият IT специалист А. К. е изявил желание да работи по
инвентаризацията – в момента е в склада, за да покаже как
извършваме инвентаризацията на лицата, които сме наели,
предлагам да му бъде възложено на него, тъй като според мен той
най-бързо би могъл да проверява в съответния ден всеки екип или
всеки човек колко машини е обработил и да подписва отчетите. При
случай на нужда, когато той не е там, да го замества другият
служител от Централната избирателна комисия, който е заявил
желание да работи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения?
Според мен не е необходимо протоколно решение, но ако
смятате, ще приемем такова. Служителите от администрацията на
Централната избирателна комисия, които ще работят по
инвентаризацията на машините в склада, при приключване на
работния ден да приемат отчетите на външните изпълнители и да ги
предоставят на вниманието на Централната избирателна комисия.
Към момента на мен ми е известно, че желание са заявили А.
К. и Е. Л. Дали има други служители, не съм информирана.
Колега, Войнов продължете.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, връщам на доклад
писмото от „Сиела Норма“ АД с вх. № ЦИК-06-6-7/30.03.2022 г.
Припомням, че с него „Сиела Норма“ АД искаха да получат парично
обезщетение за ползването на 9600 СУЕМГ на изборите на 11 юли,
14 ноември и 21 ноември 2021 г., тъй като те считат, че по това
време машините са били тяхна собственост.
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Писмото им беше обсъдено на работна група и въз основа на
обсъждането е подготвено писмо до „Сиела Норма“ АД, което може
да видите в подпапка към моя папка „Искане – „Сиела Норма“.
Моля да се запознаете, като предлагам да добавим в писмото
входящия номер на фактурата и ако няма възражения, да изпратим
писмото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, запознахте
ли се проекта на писмото – има ли предложения?
Госпожо Стоянова, заповядайте.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, предлагам в проекта на
писмо на докладчика да фигурира единствено текстът – вторият
абзац. В отговора да бъде посочен първи и трети абзац от текста,
вторият абзац да отпадне – считам, че не е необходимо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
други предложения? Няма.
Моля, процедура по гласуване за изпращане на отговор с
направената редакция по предложението на госпожа Стоянова.
Гласували 13 членове на ЦИК: за – 13 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов,
Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия
Стойчева и Цветозар Томов); против – няма.
Продължаваме с шеста точка от дневния ред:
ДОКЛАД ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ.
Госпожо Ганчева, заповядайте.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, връщам на доклад
заявление за достъп до обществена информация от госпожа К. М.
М. с искана информация по девет въпроса, които на
предходно заседание ние подробно разгледахме и предполагам, че
колегите са се запознали.
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Възложихме на правния отдел да изготви становище, което
може да видите във вътрешната мрежа – с вх. № МИ-29-31/13.04.2022 г.
Юристът, на когото е възложено, изразява мнение, че
исканата информация по въпрос първи е публична – посочва къде
може да се намери. Също така в становището се посочва, че, за да
бъде представена исканата информация на заявителя, същата трябва
да е налична, а не да се създава по повод на конкретно искане на
заявител.
По т. 2 и т. 3 исканата информация отново е публична –
посочен е линк, къде се намира; по т. 8 и т. 9 – отново е публична
исканата информация, тъй като тя е обективирана в наше Решение
№ 848/28.08.2019 г.; по т. 5, 6 и 7 от заявлението за достъп до
обществена информация се иска официална информация по смисъла
на чл. 9 от Закона за достъп до обществена информация съгласно
правното становище, която се съдържа в Раздел трети „Общински
избирателни комисии“ на Изборния кодекс, като са посочени
обнародванията в „ДВ“.
Предлага се на Централната избирателна комисия проект на
писмо до заявителя, с което да го насочим на кои линкове е исканата
от него информация, като му направим разяснение по отношение
исканата информация по т. 5, 6 и 7.
Като докладчик приемам правното становище и съм съгласна
с него, като бих направила една корекция в проекта на писмото, ако
няма други предложения или възражения след обсъжданията – „във
връзка със заявление за достъп до обществена информация“, а не „в
отговор“. Само това ми е корекцията, мисля, че така е по-правилно.
Това е моят доклад и предлагам да гласуваме проекта на
писмото съгласно представеното ни правно становище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, имате ли
изказвания във връзка с доклада на колегата Ганчева или
предложения по подготвения проект на писмо?
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Ако няма, моля, процедура по гласуване на отговора по
заявлението на госпожа Мехмед.
Гласували 12 членове на ЦИК: за – 12 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Ерхан
Чаушев, Йорданка Ганчева, Камелия Нейкова, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Севинч Солакова, Силвия Стойчева и Цветозар
Томов); против – няма.
Преминаваме към седма точка от дневния ред:
ДОКЛАД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОИК.
Господин Георгиев, заповядайте.
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ: Докладвам искане за изплащане на
възнаграждение на ОИК – Алфатар. Приложени са всички
необходими за вземане на потвърждаващо решение документи.
Искането е по повод проведено заседание на 4 март 2022 г. и
дадено дежурство на 10 март 2022 г. Приложени са съответните
решение, протокол и изискуеми документи.
Налице е контролен лист с изразено мнение за
законосъобразност относно поемане на задължение в размер на
809,97 лв. общо за проведеното заседание и даденото дежурство на
4 и 10 март от ОИК – Алфатар.
Предлагам да го одобрим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, моля,
процедура по гласуване относно исканото възнаграждение за
членовете на ОИК – Алфатар.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик – госпожа Ганчева.
ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Докладвам искане за изплащане на
възнаграждение от ОИК – Троян, с вх. № МИ-27-79/12.04.2022 г.
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Искането е за дадено дежурство и проведено заседание, като към
искането са приложени всички изискуеми по наше решение и по
закон документи, тоест преписката е в пълнота.
Дежурството е дадено на 31 март 2022 г., осъществено от
председател и секретар, а заседанието е проведено на 4 април 2022 г.
от председател, заместник-председател, секретар и 7 членове.
Общата стойност на исканата сума ведно с осигурителните
вноски е 732,17 лв., като има становище за изплащане в рамките на
предварителния финансов контрол със съответния контролен лист.
Предлагам с протоколно решение да одобрим изплащането на
така докладваното от мен възнаграждение на ОИК – Троян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Има ли изказвания
по доклада? Не виждам.
Моля, режим на гласуване за изплащане на възнаграждение
на членовете на ОИК – Троян.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 11 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка Ганчева, Камелия
Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева,
Севинч Солакова, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против –
няма.
Колеги, да се върнем в точка трета: Доклади по
административни преписки.
Заповядайте, госпожо Солакова.
СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Благодаря, госпожо Председател.
Уважаеми колеги, по време на доклада в т. 9.2 направих
предложение относно формулировка „IT специалист“ да се замени с
нова формулировка.
С оглед на това, че старата редакция не е създавала проблем,
а има общински избирателни комисии, които биха се затруднили,
ако наистина направим друга формулировка, предлагам да остане
старата редакция, както беше и в решението от 2021 г., и
обсъждането на работна група – „възнаграждение на IT специалист
към ОИК“.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
възражения по тази корекция? Няма.
Така ще бъде вписано и в решението.
Преминаваме към последната – осма точка, от дневния ред.
РАЗНИ.
Заповядайте, госпожо Стоянова.
ГЕРГАНА СТОЯНОВА: Колеги, докладвам Ви писмо – вх.
№ НС-04-02-54/12.04.2022 г., което е в папката на колегата Елка
Стоянова. По това писмо е подготвен отговор от Централната
избирателна комисия, който може да видите като текст в папката на
колегата Елка Стоянова от днешна дата, с който отговор да се
предостави необходимото изяснение на питането от РУ – Златоград,
при ОД на МВР – Смолян.
Моля да погледнете текста на отговора на писмото –
направени са съответните справки и е подготвен този текст за
отговор.
Ако имате предложения за корекции, моля да ги отразим и да
бъде гласувано изпращането на този отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, има ли
изказвания или предложения?
Моля, процедура по гласуване.
Гласували 10 членове на ЦИК: за – 10 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Севинч Солакова,
Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – няма.
Следващ докладчик в тази точка – господин Войнов.
ЕМИЛ ВОЙНОВ: Уважаеми колеги, докладвам Ви писмо с
вх. № ЦИК-11-24 от Н. А., който предлага нова технологична схема
на осъществяване на изборния процес с машини и хартиени
бюлетини. Готов е да дискутира изграждането на модел и да
демонстрира изборен процес. Тъй като изборният процес е
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регламентиран в Изборния кодекс, предлагам писмото да остане за
сведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
КАМЕЛИЯ
НЕЙКОВА:
Господин
Димитров, заповядайте с Вашите доклади.
ДИМИТЪР
ДИМИТРОВ:
Благодаря
Ви,
госпожо
Председател.
Докладвам вх. № ЦИК-07-3-3/13.04.2022 г. – писмо, с което
ни напомнят, че ще има виртуална кръгла маса, която се организира
от Центъра за парламентарни изследвания. Писмото е преведено и
може да го видите в моя папка. Темата на тази виртуална кръгла
маса е „Ролята на социалните медии в изборите“ – как нещата ще се
променят към 2030 г.
Всеки от колегите, който желае, може да се присъедини.
Написано е какъв е достъпът и така нататък. От този център от време
на време получаваме подобни предложения. Докладвах Ви тази
преписка за сведение.
Продължават да пристигат предложения с вх. № ЦИК-07-6113/13.04.2022 г., свързани с подгрупата, която се занимава с
електронното гласуване. Тъй като предходните писма сме ги
препращали към Министерството на електронното управление,
предлагам и този документ, който представлява работен документ,
подготвен от професор Робърт Кримър, предлагам и това да
препратим към тях.
Документът е интересен. Тъй като тази група функционира
през секретариат, очакват до края на днешния работен ден да бъде
коментиран този работен документи и евентуално след това той ще
се появи в обособена платформа. Когато бъде в окончателния си вид,
ще го разгледаме. Има много дълга справка, отнасяща се до
изследователски и нормативни описания на проблема. Машинното
гласуване е причислено към електронното, тъй като е с директен
електронен запис и хартиена среда – така е описано от всичките
седем-осем варианта на използване на такива технологии.
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Ще го препратим към Министерството на електронното
управление, тъй като те би трябвало да са последните участници.
Използвам случая, за да напомня, че ни предстои да
определим, макар че не сме в крайна дата, но да определим кои от
колежките ще се заявят за участие във форума, който ще се проведе
в Прага. Заявилите се ще получават индивидуална информация, като
трябва да попълнят карта. Напомням, макар че имаме още малко
време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с доклада на колегата Димитров, който и на предходно заседание
беше докладван, има ли желаещи колежки, тъй като така е записано
в писмото. По мои спомени срокът е 18 или 20 април, много Ви моля
да имате предвид тази дата.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да се попълни и въпросник
и на практика попълването означава, че е направена заявка за
участие.
Повтарям, че всички разходи по тази покана се поемат от
организаторите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Госпожо Матева,
заповядайте.
РОСИЦА МАТЕВА: Колеги, с оглед това, че едва ли ще
имаме заседание до изтичане на срока за подаване на заявки,
предлагам да вземем протоколно решение, с което да определим
колегата Гергана Стоянова, която изяви желание, и още един човек,
като ако няма желаещи членове от Централната избирателна
комисия, да поканим от администрацията на ЦИК, разбира се, дами.
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Не възразявам срещу това
предложение, още повече че равнището, което е определено, е
секретариат, но ние нямаме такъв секретариат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Отделихме много
време по тази преписка.
Има ли други предложения?
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Ако няма, моля да гласуваме предложението на госпожа
Матева, като, когато се уточни вторият пътуващ, информацията ще
бъде предоставена на всички членове на Централната избирателна
комисия в срока за регистрация.
Гласували 11 членове на ЦИК: за – 9 (Гергана Стоянова,
Димитър Димитров, Емил Войнов, Камелия Нейкова, Красимир
Ципов, Любомир Георгиев, Росица Матева, Силвия Стойчева,
Цветозар Томов); против – 2 (Севинч Солакова, Ерхан Чаушев)
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Нека още веднъж да припомня, че
имаме възможност да изпратим човек, който да участва в среща
номер четири на Главната дирекция „Правосъдие и гражданство“ на
Европейската мрежа за изборно сътрудничество.
Поканата е за 4 март за 13-та среща. Ние сме закъснели със
срока за регистрация, но се надявам, че ще уважат и закъсняла
регистрация – вх. № ЦИК-07-29/01.04.2022 г.
Да припомня, тъй като не всички следите темата, възможно е
участието лично, но е възможно и виртуално участие.
Ако никой не пожелае да замине, ще обсъждаме в
навечерието на датата – 4 май, как ще се участва виртуално, тъй като
за това няма краен срок. Тази преписка е 40-те страници, които
обсъждат индивидуалното таргетиране, политическата реклама.
Това са темите, които вероятно ще бъдат обсъждани на тази среща.
Това бяха докладите ми в тази точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАМЕЛИЯ НЕЙКОВА: Колеги, във връзка
с предходен доклад на колегата Димитров във връзка с поканата на
Регионалната европейска мрежа за оказване на подкрепа на жените
при провеждане на избори и предстоящото събитие, което ще се
проведе в Прага на 19 и 20 май, на което можем да изпратим две
дами за участие, и предвид изразеното желание, Ви предлагам това
да бъдат колегите Гергана Стоянова и Йорданка Ганчева.
Моля да гласуваме с протоколно решение тяхното участие в
това събитие.
Моля, режим на гласуване.
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Гласували 13 членове на ЦИК: за – 11 (Георги Баханов,
Гергана Стоянова, Димитър Димитров, Емил Войнов, Йорданка
Ганчева, Камелия Нейкова, Красимир Ципов, Любомир Георгиев,
Росица Матева, Силвия Стойчева, Цветозар Томов); против – 2
(Ерхан Чаушев, Севинч Солакова)
Колеги, има ли други доклади? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на
Централната избирателна комисия и насрочвам следващото за
вторник, 19 април 2022 г., от 10,30 ч. Благодаря.
(Закрито в 12,20 ч.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Нейкова
СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

Стенограф:
Стефка Аличкова

